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المقدمة
تولي وزارة التعليم عناية كبيرة للمناهج الدراســـية من خالل بنائها وتطويرها مبا ينســـجم مع 
عجلـــة التطور الكبيرة واملتســـارعة التي تعيشـــها اململكة العربية الســـعودية يف جميع امليادين، 
ومبـــا يتماشـــى مع املســـتجدات العلمية والتقنيـــة احلديثة والتطـــور يف العلـــوم التربوية، ومبا 
يتناســـب مـــع االجتاهات العامليـــة يف ضوء الثورة الصناعيـــة الرابعة ومهارات القرن احلــــادي 
والعشرين ويحقـــــق إحـــــدى مستلزمــــات رؤيــــة الـمملكــــة )2030( يف " إعداد مناهج تعليمية 

متطـــورة تركـــز على املهارات األساســـية، باإلضافة إلـــى تطوير املواهب وبناء الشـــخصية". 

ومســـيرة تطوير املناهج الدراســـية مســـتمرة ومتواصلة، وجاء عاما 1443 هـ و 1444 هـ ليعلن 
 فيهما ميالد عدد من املناهج الدراســـية اجلديدة: وتطوير عدد من املناهج الدراســـية القائمة
مبا يحقق األهداف، ويســـهم يف إعـــداد طلبة التعليم العام للحياة والعمل، ويؤهلهم للمنافســـة 

عاملياً.

ويتنـــاول هـــذا التقرير أهم مالمـــح تطوير املناهج الدراســـية التي قامت بهـــا وزارة التعليم يف 
عامي 1443هـ و1444هـ.
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أهداف تطوير المناهج الدراسية

إعداد الطالب للحياة والعمل، وتهيئته للمراحل 
القادمة يف مسيرته التعليمية.

01
املناهج  فى  العاملية  واملعايير  التطور  مواكبة 
مهارات  متطلبات  وحتقيق  املتنوعة،  احلديثة 
الصناعية  والثورة  والعشرين  احلادي  القرن 

واالقتصاد اجلديد.

02
وتثمــن  الرشــيدة  للقيــادة  الــوالء  تعزيــز 

واملواطنــن. الوطــن  تطويــر  يف  دورهــا 

03

ترســـيخ قيـــم املواطنـــة وتعزيـــز االنتمـــاء 
مبنجزاتـــه. واالعتـــزاز  للوطـــن 

04
تنقيح الكتب املدرسية من األفكار املؤدجلة 

ورموز التيارات الضالة.
ــرام  ــم التســامح والوســطية واحت ــز قي تعزي

ــم. ــى العال ــاح عل اآلخــر واالنفت

0506

العربيــة  اململكــة  رؤيــة  مفاهيــم  تضمــن 
الســعودية ومضامينها يف الكتب املدرســية.

07
الدراسية:  للمناهج  متنوعة  أوعية  توفير 
ورقية، إلكترونية، تفاعلية، فيديو،... وغيرها 
املعايير  أعلى  وفق  املصصمة  األوعية  من 

وأجود املواصفات.

08

توفير مقررات إلكترونية متكاملة مصممة من قبل فرق علمية متخصصة وفق املعايير العاملية جلميع املناهج الدراسية اجلديدة، والكثير من املناهج 
القائمة، حيث ربطت هذه املناهج مبحتوى إلكتروني تفاعلي يرتبط بأهداف التعلم يف كل وحدة دراسية، ويقدم الشرح من معلم متخصص. ويستخدم 

فيها أدوات متنوعة للقياس والتقومي. 

10

تـــــوظيـف الـقــــصــص املنـاسبـــــــة، واألمثلة 
والنصــــوص املقــروءة واملسمـوعـــة احملفـزة 

على التفكيـــر.

11
تفعيـــل اســـتخدام التقنيـــة لربـــط الكتـــب 
املدرســـية باحملتـــوى الرقمـــي ودمجهـــا يف 

عمليـــة التعليـــم والتعلـــم.

12
إعداد مصادر داعمة للعملية التعليمية.

13

مهـــارات  يعـــزز  مبـــا  احملتـــوى  حتديـــث 
الطـــالب الداعمـــة ألدائهـــم يف االختبـــارات 

الدوليـــة.
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املنهج  العدد

1 علم البيانات

1 الهندسة

1 إنترنت األشياء

1  مبادئ العلوم الصحية

1 صناعة القرار يف األعمال

1 مقدمة يف األعمال

1 اإلدارة املالية

1 املعرفة املالية

4 املهارات الرقمية

2 التقنية الرقمية

1 الفنون

1 اللياقة والثقافة الصحية

1 الدراسات اإلسالمية: القرآن الكرمي وتفسيره

2 التفكير الناقد

1 التربية املهنية

2 اللغة اإلجنليزية

9 املهارات احلياتية واألسرية

4 أدلة الدفاع عن النفس

3 التربية الفنية - التعليم املستمر

12 أدلة املعلمة لرياض األطفال

5 الوحدات االستقصائية لرياض األطفال

55 اإلجمالي

إحصائية بعدد المناهج الجديدة 
خالل العامين الدراسيين 1443-1444هـ 
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املنهج  العدد

12 الرياضيات

9 العلوم

3 اللغة اإلجنليزية

3 الكيمياء

1 الفيزياء

3 األحياء

2 اللغة العربية - الكفايات اللغوية

1  التاريخ

2  الدراسات اإلسالمية : التوحيد

1 مبادئ االقتصاد

1 الدراسات اإلسالمية : التفسير 1

2  الدراسات اإلسالمية : القراءات 1

1 الدراسات اإلسالمية : القراءات 2

1 الدراسات اإلسالمية : احلديث2

1  الدراسات اإلسالمية :علوم القرآن

18 الدراسات اإلسالمية

3 لغتي اخلالدة - املرحلة املتوسطة

7 الدراسات اإلجتماعية

18 مناهج نظام املسارات

12 التربية الفكرية

10 أدلة التربية البدنية

21 التعليم املستمر

132  اإلجمالي

إحصائية بعدد المناهج المطورة 
خالل العامين الدراسيين 1443-1444هـ 
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علم البيانات
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يتسم المنهج باآلتي

الصفوف المستهدفة

محتوى مناســـب الحتياجـــات واهتمامـــات الفئة 
املستهدفة.

02
 استخدام سلسلة عاملية )Binary Logic( معروفة
 ومعتمـــدة وتتوافـــق مـــع املعاييـــر العامليـــة، مثل:
ACM, IEEE, ISTE, DQ املســـتخدمة يف تطويـــر 

املســـارات الثانويـــة عاملياً.

01

أنشـــطة تعليمية مختلفة تنمي التفكير احلاسوبي 
والتفكير اإلبداعي واالبتكاري.

تطبيقـــات عمليـــة قائمة على برمجيـــات مجانية 
ومفتوحـــة املصدر وموارد يســـهل الوصـــول إليها 

عبر منصـــات مفتوحة.

04

06

ارتباط الـــدروس بواقع الطالـــب وبيئته وتضمن 
مشـــاريع عمليـــة ترتبـــط باالحتياجـــات التنموية 

الســـعودية العربية  للمملكة 

تبني منهجيـــة التعلم املتمحور حـــول الطالب من 
خالل أنشـــطة حتفيزية شيقة.

03

05

املرحلة الثانوية:
نظام املسارات: السنة الثانية.

يتســـق مـــع البناء املعـــريف واملهـــاري للمســـارات 
التخصصيـــة.

08
يوفر مســـتهدفات معارف تقدم فى الســـنة األولى أو 
الثانيـــة بكليات احلاســـب يف بعـــض اجلامعات، مثل: 
مهارات احلاســـب، تقنية 10، احلوسبة، التنقيب عن 

البيانـــات، حتليل البيانات. 

07
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الهدف

المحتوى

تهـــدف مـــادة علـــم البيانـــات إلـــى إكســـاب الطالـــب أساســـيات علـــم البيانـــات، ومهـــارات 
التفكيراحلاســـوبي مـــن خـــالل التعامـــل مـــع البيانات كمـــورد أساســـي ميكن االســـتفادة منه 
يف فهـــم الواقـــع واتخـــاذ القرارات املســـتقبلية على املســـتوى الشـــخصي واملجتمعي وتشـــتمل 
املـــادة علـــى أعمـــال تطبيقية ملـــا تعلمـــه الطالب حلل مشـــكالت واقعيـــة يف املجـــال التعليمي 

واالقتصـــادي.

الفهر�س 

8 ......... 1.  مقدمة في علم البيانات
 الدر�س الأول

9 ......................... البيانات والمعلومات والمعرفة
17 ................................................ تمرينات

 الدر�س الثاني
21 ....................................  التعامل مع البيانات
 تمرينات............................................................. 29

 الدر�س الثالث
34 ................................. اأ�سا�سيات علم البيانات
39 ................................................ تمرينات
43 ................................................ الم�سروع

 2.  جمع البيانات والتحقق
من �سحتها.................... 46

 الدر�س الأول
جمع البيانات........................................... 47
53 ................................................ تمرينات

 الدر�س الثاني
اأنواع البيانات........................................... 57
62 ................................................ تمرينات

 الدر�س الثالث
65 .................... التحقق من �سحة اإدخال البيانات
89 ................................................ تمرينات
92 ................................................ الم�سروع

 3.  التحليل ال�ستك�سافي
94 .....................  للبيانات

 الدر�س الأول
95 ......................................... تحليل البيانات
105 ............................................... تمرينات

 الدر�س الثاني
مكتبات البايثون لتحليل البيانات.................... 108
127 ............................................... تمرينات

 الدر�س الثالث
130 ....................................... ت�سوير البيانات
139 ............................................... تمرينات
142 ............................................... الم�سروع

 4.  نمذجة البيانات التنبوؤية
144 .................... ع  والتوقُّ

 الدر�س الأول
145 ............................. نمذجة البيانات التنبوؤية
157 ............................................... تمرينات

 الدر�س الثاني
160 ............................... )Forecasting( ع التوقُّ
182 ............................................... تمرينات

 الدر�س الثالث
185 .......................... )Optimization( التح�سين
202 ............................................... تمرينات
205 ............................................... الم�سروع
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نماذج

9

Data Science علم البيانات
تكم��ن اأهمي��ة عل��م البيان��ات )Data Science( يف اأن البيان��ات اأ�سبح��ت ج��زًءا اأ�سا�س��ًيا يف جمي��ع 
ال�سناعات، فلقد اأ�سبحت البيانات مطلًبا رئي�ًسا من ِقبل ال�سركات لكي تتو�سع اأعمالها وتتطور. حيث 
متّكن االأ�ساليب القائمة على البيانات ال�سركات ِمن اتخاذ القرارات املنا�سبة وذلك من خالل حتليل 

مة الإدارة تلك ال�س��ركات. كميات كبرية من البيانات ال�س��تخراج روؤى وتو�سيات قيِّ

Data and Information البيانات واملعلومات
حتي��ط ب��ك البيان��ات ب�س��ورة يومي��ة يف كل م��كان، فتتلقى املعلومات م��ن التلفاز ومن ال�سحف 

والكتب و�سبكة االإنرتنت، ولكن هل فكرت يف اأن هناك فرًقا بني البيانات واملعلومات؟
ُتع��دُّ البيان��ات متثي��اًل للحقائ��ق اأو االأف��كار ب�س��ورة �س��كلية، بحي��ث ميكن اإي�ساله��ا اأو معاجلتها 
م��ن خ��الل طريق��ة اأو عملي��ة م��ا. فعل��ى �س��بيل املثال، يعر�ض ال�س��كل 1.1 جمموعة من البيانات 

ال�سخ�سية الأحد الطلبة.
عندم��ا تت��م معاجل��ة البيان��ات، اأو تنظيمه��ا، اأو حتليله��ا، اأو تقدميه��ا يف �س��ياق مع��ني لتك��ون 
مفي��دة وذات معن��ى، فاإنه��ا ُت�سب��ح معلوم��ات. فعل��ى �س��بيل املث��ال، يعر�ض ال�س��كل 1.2 معلومات 
منّظمة عن طالب ما، وميكنك اأن تالحظ هنا وجود معلومات حول الطالب مثل ا�سمه وعنوان 

املن��زل والهاتف والربي��د االإلكرتوين وتاريخ امليالد.

محمد
 14 �شارع بدر. 

05** *** *** 
 mohammadsa.bl@outlook.com 

ال�شاد�س ع�شر من اأبريل

 ال�سم: محمد
عنوان المنزل: 14 �شارع بدر.

 رقم الهاتف: *** *** **05
البريد الإلكتروني:

 mohammadsa.bl@outlook.com 
تاريخ الميالد: ال�شاد�س ع�شر من اأبريل

بطاقة طالب

�سكل 1.2: معلومات�سكل 1.1: بيانات غري منّظمة

جمالت تطبيق علم البيانات

التطبيقات التجارية وال�شناعية.

الرعاية ال�شحية، واملعلوماتية احليوية، والعلوم الطبيعية.

االقت�شاد الرقمي، وحتليل و�شائل التوا�شل االجتماعي، وال�شبكات االجتماعية.

املنازل الذكية، واملدن الذكية، واملوا�شالت الذكية.

التعليم والتعّلم االإلكرتوين والرتفيه.

الطاقة، واال�شتدامة، واملناخ.

الأول  الدر�ص 

واملعرفة واملعلومات  البيانات 

:)Data Science( علم البيانات
عل��م البيان��ات ه��و جم��ال الدرا�س��ة ال��ذي 
يتعام��ل م��ع كمي��ات هائل��ة م��ن البيان��ات 
والتقني��ات احلديث��ة  االأدوات  با�س��تخدام 
الإيج��اد اأمن��اط غ��ري بديهي��ة داخ��ل تل��ك 
البيان��ات، وللو�س��ول اإىل معلوم��ات مهّم��ة 
ميكن اأن ت�ساهم يف اتخاذ القرارات املتعلقة 

بكاف��ة االأعم��ال.

البيانات:
متثي��ل احلقائ��ق اأو االأفكار بتن�س��يق منا�س��ب 

للتخزين اأو املعاجلة اأو النقل.

املعلومات:
خ�سع��ت  الت��ي  البيان��ات  م��ن  جمموع��ة 
للمعاجل��ة واأ�سبح��ت منّظم��ة ذات معن��ى 
وتق��ّدم يف �س��ياق حم��دد ومفي��د ومُتّك��ن 

عملي��ات �سن��ع الق��رار.

 )Estishraf( ا�شت�ش��راف  من�ش��ة  تطّب��ق 
 )NIC( الوطن��ي  املعلوم��ات  ملرك��ز  التابع��ة 
تقني��ات عل��م البيان��ات املتقدم��ة عل��ى قاع��دة 
بياناته��ا لتق��دمي روؤى وتنب��وؤات م�ش��تقبلية 
ّن��اع الق��رار  باأك��ر م��ن 50 �ش��يناريو لدع��م �شُ

يف اململك��ة.

مثال

11

            )Mocha( قهوة
�سوكوالتة

فانيال
فراولة

�سوكوالتة

جدول 1.2: اأوجه الختالف بني املعلومات واملعرفة
املعرفة املعلومات

ا�شتنتاجات م�شتقاة من املعلومات ت�شاعد يف اتخاذ القرارات. بيانات متت معاجلتها لت�شبح ذات �شياق مفهوم. املعنى

ت�شاهم يف القدرة على التنبوؤ واتخاذ القرارات. ال تكفي وحدها للتو�شل اإىل ا�شتنتاجات اأو قرارات. القدرة على التنبوؤ

الع باملو�شوع املحدد. تتطلب اطِّ ميكن اإي�شالها ب�شهولة من خالل الطرق ال�شفوية اأو 
الورقية اأو االإلكرتونية.

اإي�سال النتائج 
لالآخرين

ينتج عنها االإدراك.  ينتج عنها الفهم.  النتائج

جتيب على اأ�شئلة مثل كيف وملاذا. جتيب على اأ�شئلة مثل َمن ومتى وماذا واأين. الهدف

املعرفة

املعلومات

البيانات

�سكل 1.3: هرم البيانات - املعلومات - املعرفة

قائمة الطلبات

            )Mocha( قهوة

�سوكوالتة 

kg 1

kg 5

مبيعات اأطعم المثلجات

            )Mocha( قهوة
فانيال
�سوكوالتة
فراولة

فانيليا
�سوكوالتة
�سوكوالتة

فانيليا
�سوكوالتة
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علم البيانات والذكاء ال�سطناعي
Data Science and Artificial Intelligence

 )Artificial Intelligence( كما تعرفت �سابًقا على مفهوم علم البيانات، فاإن جمال الذكاء اال�شطناعي
ُيع��دُّ جم��ااًل اآخ��ر يتعام��ل مع كٍم كبري من البيانات.

ميك��ن ا�س��تخدام كل تقني��ة م��ن هات��ني التقنيت��ني ب�س��ورة منف�سل��ة ع��ن االأخ��رى للو�س��ول حلل��ول لتحدي��ات 
خمتلف��ة، كذل��ك ميك��ن ل��كٍل منهما اإكم��ال بع�سهما والتقارب مًعا. 

يخت���ض عل��م البيان��ات مبعاجل��ة البيان��ات التاريخي��ة با�س��تخدام اأدوات ح�س��ابية للقي��ام مب��ا ي�س��مى 
بالتحلي��ل الو�شف��ي للبيان��ات )Descriptive Analysis( وال��ذي يق��دم و�سًف��ا للمواق��ف املح��ددة، وكذل��ك 
للتنب��وؤ بالنتائ��ج م��ن خ��الل التحلي��ل التنب��وؤي )Predictive Analysis(، ولتق��دمي احلل��ول والتو�سي��ات 
للم�س��كالت م��ن خ��الل التحلي��ل التوجيه��ي )Prescriptive Analysis(. م��ن اأك��رث االأدوات ا�س��تخداًما 
ه��ي االأدوات االإح�سائي��ة واالإداري��ة الت��ي ميك��ن بوا�س��طتها حتلي��ل البيان��ات املوؤرخ��ة. وم��ن ناحي��ة اأخ��رى 
ي�ستخدم الذكاء اال�سطناعي جمموعة متنوعة من التقنيات ملحاكاة الطريقة التي يفكر بها الب�سر والتي 
يقوم��ون بن��اء عليه��ا باتخ��اذ الق��رارات وحتليله��ا، فب��داًل م��ن الرتكي��ز عل��ى اإج��راء احل�س��ابات الريا�سي��ة، 
يت��م الرتكي��ز عن��د ا�س��تخدام اأدوات ال��ذكاء اال�سطناع��ي عل��ى عنا�س��ر املعرف��ة وال��ذكاء كعنا�س��ر حا�س��مة 
.)Cognitive Computing( حل��ل امل�س��كالت. ويهت��م ال��ذكاء اال�سطناع��ي كذل��ك باحلو�ش��بة املعرفي��ة 

ومن املهم االإ�س��ارة اإىل اأن الفروقات التي ُذكرت �س��ابًقا بني علم البيانات والذكاء اال�سطناعي تبدو اأقل 
و�سوًح��ا يف اال�س��تخدامات العملي��ة لهم��ا الأن م�س��روعات عل��م البيان��ات املعقدة غالًبا ما تت�سمن ا�س��تخدام 

تقنيات تعّلم االآلة - اأحد فروع الذكاء اال�سطناعي - لت�سهيل حتليل البيانات التنبوؤي والتوجيهي.
يق��دم عل��م البيان��ات والتعل��م االآيل م�س��اهمات كب��رية للعدي��د م��ن املوؤ�س�س��ات عن��د ا�س��تخدامهما ب�س��ورة 
منف�سلة، اإال اأن تقنيات حتليل البيانات التقليدية ال تتنا�سب مع العمل ببيانات غري كاملة اأو غري دقيقة، اأو 
يف حال كانت ال�سياقات التجارية اأو العلمية تتغري ب�سرعة كبرية مما يجعل البيانات تتقادم وتفقد قيمتها 

ب�سرعة كبرية. كما جتدر االإ�سارة اإىل اأن تقنيات التعلم االآيل تتطلب قدًرا كبرًيا من البيانات ن�سبًيا.
ي�س��تخدم اجلي��ل الق��ادم م��ن اأدوات عل��م البيان��ات ومن�س��ات ذكاء االأعم��ال تعّل��م االآل��ة للقي��ام ببع���ض 
االإج��راءات مث��ل التع��ّرف عل��ى االأمناط يف البيانات الكت�س��اف االأمن��اط املخفية وتقدمي الت�سورات والروؤى 
املهم��ة التخ��اذ الق��رارات، وُي��زّود تعّل��م االآل��ة والتعّل��م العمي��ق عل��م البيان��ات بتنب��وؤات اأك��رث دق��ة. اإن تواف��ر 
جمموع��ات البيان��ات ال�سخم��ة وانخفا���ض تكلف��ة معاجلته��ا �س��حابًيا مُيّك��ن تعّل��م االآل��ة م��ن توف��ري اإمكان��ات 
مل تك��ن ممكن��ة يف املا�س��ي. وعن��د اجلم��ع ب��ني عل��م البيان��ات وال��ذكاء اال�سطناع��ي، ميك��ن احل�س��ول عل��ى 
طريقة فعالة جًدا يف احل�سول على نتائج دقيقة ب�سكل ملحوظ ت�ساهم يف اتخاذ قرارات اأف�سل واأ�سرع.

  الذكاء اال�شطناعي
:(Artificial Intelligence)

اأح��د جم��االت عل��وم احلا�س��ب ويه��دف 
لبناء اأنظمة قادرة على اأداء املهام التي 
تتطل��ب ع��ادًة ذكاًء ب�س��رًيا مث��ل الق��درة 
على التعلم واال�ستدالل، وحل امل�سكالت 

ومعاجلة اللغة الطبيعية واالإدراك.

اأن�ش��اأت �ش��ركة اأرامكو ال�ش��عودية ق�ش��ًما جديًدا مب�ش��مى ق�س��م امل�سنع الرقمي لل�س��ركات )Corporate Digital Factory Department(، ومت تدعيم 
هذا الق�شم بعلماء البيانات وخرباء تعّلم االآلة للبحث عن التحديات الت�شغيلية وتطوير حلول ذكية للم�شاعدة يف حت�شني اأداء االأعمال. تعمل ال�شركة بجد 
يف الرتويج للحلول امل�شتوحاة من الذكاء اال�شطناعي وذلك با�شتخدام املليارات من نقاط البيانات التي قام بجمعها اخلرباء واجليولوجيون ومهند�شو 

البرتول على مدى عدة عقود.
ونظ��ًرا الأن اأرامك��و كان��ت عل��ى ال��دوام م��ن رواد ا�ش��تخدام تقني��ات ال��ذكاء اال�شطناع��ي، تق��وم ال�ش��ركة با�ش��تخدام عل��م البيان��ات واأدوات التعّل��م االآيل لتح�ش��ني 
ا، وتعمل تقنيات الذكاء اال�شطناعي املتقدمة على حت�شني خطط تطوير احلقول  عمليات ا�شتخراج البرتول من املخزون املوجود حتت �شطح البحر اأي�شً
وم�شارات االآبار؛ مما يوؤدي اإىل خف�س التكلفة واحلفاظ على البيئة. ي�شتخدم علماء اجليولوجيا بال�شركة اأدوات الذكاء اال�شطناعي يف درا�شة البيانات 
ب�ش��كل اأ�ش��رع واأك��ر كف��اءة م��ن اأي وق��ت م�ش��ى. تعم��ل ه��ذه العملي��ة عل��ى حت�ش��ني فه��م اخل�شائ���س البرتوفيزيائي��ة للت�شاري���س امل��راد ا�شتك�ش��افها وحفره��ا 

وبالتايل تعزيز عملية اتخاذ القرارات.

مثال
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دورة حياة علم البيانات
Data Science Life Cycle

يق��وم علم��اء البيان��ات واملتخ�س�س��ني يف العم��ل عل��ى 
م�س��روعات عل��م البيان��ات بتوظي��ف خرباته��م م��ن خ��الل 

خط��وات حم��ددة لتنفي��ذ كل م�س��روع جدي��د بكف��اءة.
ُيطل��ق عل��ى ه��ذه العملي��ة ا�س��م دورة حي��اة عل��م البيان��ات، 
وتت�سم��ن خم���ض مراح��ل. تتمي��ز كٌل م��ن املراح��ل املختلف��ة 
له��ذه ال��دورة بخ�سائ���ض معين��ة، مم��ا يجع��ل م��ن املمك��ن 
اأن ت�س��مل م�س��روعات خا�س��ة مث��ل م�س��روعات ال��ذكاء 
اال�سطناع��ي وتعّل��م االآل��ة، اأو متثي��ل العملي��ات الداخلي��ة 

ملوؤ�س�س��ات معين��ة.

Problem Definition and Formulation 1. تعريف امل�سكلة و�سياغتها
م��ن اأج��ل ت�سمي��م واإيج��اد ح��ل مل�س��كلة بوا�س��طة عل��م البيان��ات، فاإن��ك حتت��اج اأواًل اإىل فه��م ماهي��ة 
امل�س��كلة نف�س��ها. ُيعدُّ التحليل ال�س��امل للم�س��كلة وبيئتها واملتغريات التي توؤثر عليها اأمًرا �سرورًيا 
لتطوير احللول الالزمة لتلك امل�سكلة، وميكن اأن يوؤدي فهمك مل�سكلة ما اإىل حت�سني اإمكانية حلها 
اأو اإعاقة حلها ب�سكل كبري، وذلك الرتباطه املبا�سر بالنهج الذي �سيتم اتباعه حلل تلك امل�سكلة. 
ويكمن الهدف التايل يف حتديد الغاية املرجوة من هذا احلل، حيث اأن جمموعة البيانات تت�سمن 
دائًما البيانات نف�سها، ولكن طبيعة االإجابات التي تريد الو�سول اإليها قد تختلف ح�سب امل�سكلة 

املراد حلها.

جدول 1.4: اأ�سهر اأنواع حتليالت البيانات

)Regression Analysis( احل�شول على الكميات اأو ال�شفات املوجودة يف جمموعة البيانات.حتليل النحدار

)Classification Analysis( تنظيم البيانات يف فئات.حتليل الت�سنيف

)Clustering( تنظيم البيانات يف جمموعات.التحليل العنقودي

حتليل انحراف البيانات
)Anomaly Detection Analysis( .البحث عن انحراف اأو �شذوذ يف البيانات

نظم التو�سية 
)Recommendation engines(

اإعطاء تو�شية م�شتنرية مل�شاألة حمددة.

1
تعريف امل�سكلة و�سياغتها

2
جمع البيانات

3
جتهيز البيانات 

وت�سحيحها

4
التحليل ال�ستك�سايف 

للبيانات

5
متثيل البيانات

�سكل 1.4: مراحل دورة حياة علم البيانات

تعريف امل�شكلة و�شياغتها:
اأو  العم��ل  ومتطلب��ات  اأه��داف  فه��م 
امل�س��كلة العلمي��ة وحتوي��ل ه��ذه املعرف��ة 
اإىل م�ساألة ميكن حلها بتحليل البيانات.
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المواد الداعمة

برنامــج تطويــر مهنــي تعليمــي )حقيبــة 
تدريبيــة(.

02
دليل معلم 

01

 مقرر إلكتروني: يتضمن محتوى إلكتروني تفاعلي يرتبط بأهداف التعلم 
وتستخدم فيه أدوات متنوعة للقياس والتقومي.

03
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الهندسة
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يتسم المنهج باآلتي

الصفوف المستهدفة

محتوى تفاعلي يالئم اهتمامات الفئة 
املستهدفة.

أنشطة تعليمية تنمي التفكير اإلبداعي 
واالبتكاري.

02

03
تطبيقات عملية تعتمد على برمجيات حاسوبية 

مفتوحة املصدر.

أنشطة شيقة حتفز منهجية التعلم املتمحورة 
حول الطالب.

04

05

املرحلة الثانوية:
نظام املسارات: السنة الثانية.

 استخدام سلسلة عاملية )Binary Logic( معروفة
ومعتمدة وتتوافق مع املعايير العاملية املســـتخدمة 

يف تطوير املســـارات الثانوية عاملياً.

01

يوفر مســـتهدفات معارف تقدم فى الســـنة األولى 
أو الثانيـــة بكليات احلاســـب  يف بعض اجلامعات 

مثل: هندســـة برمجيات، تطوير التطبيقات. 

06

يتســـق مـــع البناء املعـــريف واملهـــاري للمســـارات 
التخصصيـــة.

07
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الهدف
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تلـــك املعرفـــة يف تكويـــن تصـــور كامـــل لـــدى الطالب عـــن التخصصات الهندســـية التـــي تلبي 
احتياجـــات ســـوق العمـــل. كمـــا تهدف املـــادة إلى إكســـاب الطالب املهـــارات العمليـــة الالزمة 
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نماذج

12

Biochemical Engineering 1. هند�سة الكيمياء احليوية
يعمل مهند�سو الكيمياء احليوية يف �سناعات االأدوية والطاقة واالأغذية وامل�سروبات، حيث يعملون على تطوير عقاقري وعالجات جديدة 
ل�سالح �سركات االأدوية، كما يبتكرون طرًقا جديدة الإنتاج االأطعمة وامل�سروبات وحفظها، وي�سممون طرًقا جديدة لتكرير الوقود االأحفوري 

وا�س��تخراج وقود اأنظف واأكرث كفاءة للم�س��اعدة يف تقليل انبعاث امللوثات يف اجلو.

 2. الهند�سة البيئية
Environmental Engineering

يف الوق��ت احلا�س��ر، ُيع��دُّ ه��ذا املج��ال ذو اأهمي��ة خا�س��ة ب�س��بب 
التقلب��ات املناخي��ة الت��ي ب��داأ تاأثريه��ا يظه��ر عل��ى �س��كان االأر���ض، 
وكذل��ك لت��دارك م�س��كلة نف��اد امل��وارد الطبيعي��ة يف جمي��ع اأنح��اء 

الك��رة االأر�سي��ة.
يعم��ل مهند�س��و البيئ��ة يف اإيج��اد حل��ول مثالي��ة للم�س��كالت البيئي��ة 
املختلفة وخف�ض تاأثريها ال�سلبي على البيئة. حيث بداأت العديد من 
ال�سركات واحلكومات م�ساريع جديدة، مع و�سع التنمية امل�ستدامة 

يف االعتبار، وهنا يربز ب�سكل كبري دور مهند�سي البيئة.

Engineering Fields جماالت الهند�سة

Nuclear Engineering 3. الهند�سة النووية
يت��م تكلي��ف مهند�س��ي الطاق��ة النووي��ة بتطوير و�س��ائل اآمن��ة وفعالة 
لتوليد الكهرباء من خالل الطاقة النووية وذلك الرتفاع تكلفة الوقود 
االأحف��وري. ولك��ن ه��ذه الطاق��ة ق��د تتحول اإىل اأ�س��لحة دمار كارثية 
يف ح��ال ا�س��تخدامها الأغرا���ض ع�س��كرية. والعم��ل قائ��م- يف الوقت 
احلا�سر- على بناء جيل جديد من حمطات الطاقة النووية االآمنة، 
والتي ُتنتج نفايات اأقل خطًرا. وكذلك العمل قائم على �سمان عدم 

حتويل الطاقة النووية اإىل اأ�سلحة.

Chemical Engineering الهند�سة الكيميائية

Process Engineering  4. هند�سة العمليات
يعم��ل مهند�س��و العملي��ات عل��ى ت�سمي��م وحت�س��ني عملي��ات حتوي��ل 
امل��واد االأولي��ة للطاق��ة )اخل��ام( اإىل  م��واد خمتلف��ه واأن��واع اأخ��رى 

م��ن الطاقة.
اأخ��رى قابل��ة  اإىل م��واد  امل��واد وم�س��ادر الطاق��ة  ُيع��دُّ حتوي��ل 

لال�س��تهالك اأح��د املراح��ل االأ�سا�س��ية ل��كل ح��ل هند�س��ي.

�سكل 1.7: م�سنع البرتوكيماويات يف اململكة العربية ال�سعودية
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اأهمية الهند�سة 

Purpose of Engineering الغر�س من الهند�سة
حتي��ط ب��ك التحدي��ات م��ن كل م��كان، فالتغ��ريات البيئي��ة واالجتماعي��ة حت��دث ب�س��كل اأ�س��رع م��ن اأي وق��ت م�س��ى. تغط��ي امله��ن املختلف��ة يف 
جم��ال الهند�س��ة جمموع��ة وا�س��عة م��ن التخ�س�س��ات، ويحت��اج املهند�س��ون اإىل العم��ل ب�س��ورة تعاوني��ة للو�س��ول اإىل حل��ول ُمثلى للم�س��كالت 
املعقدة. وعلى مدار التاريخ، اأدى ظهور امل�سكالت والتحديات الكربى اإىل حدوث تقدم يف العلوم والتقنية، فكانت الهند�سة هي الركيزة 
الت��ي وف��رت احلل��ول لتل��ك امل�س��كالت. ُتع��دُّ درا�س��ة الهند�س��ة والتخ�س���ض به��ا �س��بًبا يف اإيج��اد اأ�س��خا�ض قادرين على التاأثري ب�س��كل اإيجابي 

عل��ى املجتمعات وال��دول واملجتمع العاملي.

�سكل 1.13: حافلة كهربائية �سغرية

The Importance of Engineering

Improving Quality of Life with Engineering حت�سن جودة احلياة من خال الهند�سة
حت�سنت جودة احلياة منذ بدء الب�سر يف ا�ستخدام الهند�سة حلل امل�سكالت الب�سيطة واملعقدة.

وم��ع ذل��ك، فق��د تباي��ن مع��دل التق��دم عل��ى م��ر الع�س��ور. اأدى ظه��ور االإنرتن��ت يف ال�س��نوات الثالث��ني املا�سي��ة والتع��اون العامل��ي ب��ني العلماء 
واملهند�س��ني وتب��ادل املعرف��ة الوا�س��عة اإىل زي��ادة وت��رية البح��ث والتطوي��ر وبالتايل ظهرت املزيد م��ن االخرتاعات اجلديدة.

ال ميك��ن مث��اًل ل�س��خ�ض عا���ض قب��ل 100 ع��ام م��ن االآن اأن يتخي��ل نوعي��ة حي��اة الب�س��ر االآن. �س��محت و�س��ائل النق��ل احلديثة للنا���ض باحلركة 
بحرية و�س��رعة يف جميع اأنحاء العامل، فالرحلة التي كانت ت�س��تغرق اأ�س��ابيع اأو اأ�س��هر تكتمل االآن يف ب�سع �س��اعات، وكما اأ�سحى باالإمكان 
اأن يعي�ض النا�ض يف الدول ذات ال�ستاء القار�ض اأو ال�سيف احلار مع ظروف كانت غري مواتية يف املا�سي واأ�سبح ممكًنا التغلب على هذه 

الظروف بوا�سطة اأجهزة التدفئة والتكييف.
ميك��ن للب�س��ر التوا�س��ل م��ع بع�سه��م م��ن اأي م��كان يف الع��امل م��ن خ��الل تطبيق��ات الدرد�س��ة اأو مكامل��ات الفيدي��و، واأ�سب��ح م��ن املمك��ن العمل 

ع��ن ُبع��د م��ن خ��الل تطبيق��ات موؤمت��رات الفيدي��و املتقدمة، مما اأحدث تط��وًرا هائاًل يف بيئة العمل.
��ا اأن التقني��ات احليوي��ة الت��ي �س��اهمت يف اإنت��اج املزي��د م��ن احلب��وب واملنتج��ات الغذائية االأخرى �س��اهمت ب�س��كل ملحوظ  ميك��ن الق��ول اأي�سً
يف الق�ساء ب�سكل �سبه كامل على ظاهرة املجاعات حول العامل. و�ساهمت االأجهزة الطبية احلديثة وتقنية الطب االإلكرتوين والطب عن 

ُبعد يف اإنقاذ املزيد من االأرواح. اإن جودة احلياة تتح�سن با�ستمرار مع اأحدث التطورات التقنية املوجودة وامل�ستقبلية.

9

االأول  الدر�س 

الهند�سة اإىل  مقدمة 

The Fundamentals of Engineering اأ�سا�سيات الهند�سة
يعتمد املبداأ االأ�سا�س��ي للهند�س��ة على توظيف علم الريا�سيات والعلوم االأخرى والتفكري االإبداعي من قبل 

خرباء وخمت�سني يف اإيجاد حلول للم�سكالت املعقدة متعددة التخ�س�سات خلدمة املجتمعات.
يجب اأن تتوافر لدى املهند�سني معرفة جيدة بالريا�سيات والفيزياء، وكذلك يحتاج املهند�سون اإىل مزيد 
م��ن املعرف��ة املتخ�س�س��ة يف عل��وم مث��ل: الكيمي��اء واالأحياء والطب والكهرباء واملغناطي�س��ية، اأو معرفة بعلم 

احلا�سب وتقنية املعلومات، وذلك بالطبع ح�سب املجال الهند�سي املطلوب.
واإىل جان��ب املعرف��ة التقني��ة، يحت��اج املهند�س��ون اإىل مه��ارات متقدم��ة يف الكتاب��ة والتوا�س��ل، فاملهند�س��ون 
يق�سون قدًرا كبرًيا من الوقت يف كتابة اأفكارهم وعر�سها على زمالئهم وروؤ�سائهم. ويذكر التاريخ بع�ض 

اأعظم املهند�س��ني ممن برعوا يف قدراتهم على التوا�سل ومتيزوا يف عالقاتهم االجتماعية.

الهند�سة:
ه��ي تطبي��ق جم��االت 
العل��وم والريا�سي��ات 

يف حل امل�س��كالت.

 The history of Engineering تاريخ الهند�سة
ف الهند�س��ة باأنه��ا عملي��ة ا�س��تخدام ال��ذكاء الب�س��ري يف ح��ل امل�س��كالت يف البيئ��ة املحيط��ة. لق��د كان��ت  ُتع��رَّ
الهند�سة جزًءا من حياة االإن�سان منذ اخرتاع الزراعة، حيث كان الب�سر حينها جمرد قبائل بدائية تعي�ض 
عل��ى ال�سي��د، ولك��ن حياته��م تطلب��ت ابت��كار ط��رق جدي��دة لل�سيد وللح�سول على امللب���ض وحلماية اأنف�س��هم 
م��ن االأخط��ار املحدق��ة به��م وم��ن احلي��اة الربي��ة املوح�س��ة. انتق��ل الب�س��ر اإىل زراع��ة وجم��ع املحا�سيل، ولكن 
بطبيعة احلال واجهتهم العديد من امل�سكالت، حيث اأ�سبح هناك حاجة لتجهيز الرتبة،  وتوفري مياه الري، 
ا احلاجة اإىل و�سائل  وا�ستخدام احليوانات للقيام ببع�ض االأعمال املتعلقة بالزراعة بكفاءة اأكرب، وبرزت اأي�سً
فعالة حل�ساد املحا�سيل الزراعية وتخزينها يف اأماكن جُمهزة حلمايتها من الطق�ض ومن الل�سو�ض. ونتج 

عن هذه التحديات ُطرق واأبعاد جديدة يف تفكري الب�سر ويف كيفية تعاملهم مع البيئة املحيطة بهم.

�سكل 1.1: تاريخ الهند�سة

1800م اإىل اليوم700م 1900م1450م500م300 ق.م 

املحرك البخاري
 جيم�س واط

)James Watt( 

خط التجميع
 هرني فورد

)Henry Ford( 

الع�سر احلديثالثورة ال�سناعيةع�سر النه�سةالع�سور الو�سطىالع�سر القدمي

الع�سر الإ�سالمي الذهبي 

 اآلة الطريان
 ليوناردو دافين�سي

)Leonardo da Vinci(

ال�ساعة امليكانيكية

اإ�سماعيل اجلزري

 م�سخة املياة
)Archimedes( اأرخميد�س

10

 الع�سور الو�سطى والع�سر الذهبي االإ�سامي
The Middle Ages - Islamic Golden Age

َر�س��خت الهند�س��ة كمنهجي��ة علمي��ة يف اأوروب��ا حت��ى �س��قوط االإمرباطوري��ة الروماني��ة، حي��ث مت توظيفها يف 
جميع جماالت احلياة بدًءا من تخطيط املدن، وحتى يف احلروب واملعارك.

وبينم��ا كان��ت معظ��م ق��ارة اأوروب��ا تغ��رق فيم��ا اأُطل��ق علي��ه ا�س��م ع�سور الظ��الم يف بداية القرون الو�س��طى، 
كانت منطقة ال�سرق االأو�سط خمتلفة متاًما، فقد كانت ت�سهد ثورة علمية وكان العلماء واملهند�سون العرب 
وامل�سلمون يحققون اإجنازات كبرية يف جماالت عدة �سملت الريا�سيات، والفيزياء، والكيمياء، واالأحياء. 
ونتيج��ة تل��ك الري��ادة العلمي��ة الت��ي حققه��ا العلماء واملهند�س��ون امل�س��لمون العرب، فق��د متكنوا  من اخرتاع 
ع��دد ال ُيح�س��ى م��ن االآالت وابتك��روا حل��ول الأب��رز م�س��كالت الع�س��ر يف ذل��ك الوق��ت. واأُطل��ق عل��ى الف��رتة 
ب��ني القرن��ني الثام��ن والراب��ع ع�س��ر امليالدي��ني ا�س��م الع�سر االإ�س��المي الذهبي، حيث �س��هدت تلك احلقبة 
اإجنازات عظيمة يف الهند�س��ة املعمارية والتخطيط املدين على يد املهند�س��ني امل�س��لمني والعرب، والتي ال 

ي��زال اأثره��ا موجوًدا حتى يومنا هذا.
ُيع��دُّ الع��امل اإ�س��ماعيل اجل��زري )1136-1206م( م��ن رواد الهند�س��ة والريا�سي��ات، وق��د ا�س��تهر باأجهزت��ه 
امليكانيكية حتى اأُطلق عليه حديًثا اأبو الروبوتات. قام اجلزري بت�سميم وبناء االآالت، وال�ساعات امليكانيكية، 
واآالت رفع املياه، كما ا�ستخدم ما ُي�سمى بعمود احلدبات اأو عمود الكامات )Camshaft( الأول مرة يف التاريخ.

The Renaissance - Enlightment Era ع�سر النه�سة- ع�سر التنوير
بينم��ا كان��ت املناط��ق االأوروبي��ة واالأ�س��يوية تغ��رق يف ع�س��ور الظ��الم، وكان ال�س��رق ي�س��هد التط��ورات املت�س��ارعة يف جم��االت 
العلم والهند�سة والفلك، كان املهند�سون يف بالد ال�سرق االأق�سى وال�سني يعملون على اخرتاعات خمتلفة اأخرى، مبا فيها 
االخرتاعات االأربعة الكربى وهي البو�سلة، و�سناعة الورق، والطباعة، واخرتاع البارود. و�سلت هذه االخرتاعات اإىل الغرب 

تدريجًيا عرب طريق احلرير و�ساهمت يف تغيري التاريخ اإىل االأبد.
اأدى اخ��رتاع الب��ارود اإىل تغي��ري معاي��ري احل��روب ب�س��كل كام��ل، وزاد اخ��رتاع البو�سل��ة والطباعة من قدرة الب�س��ر على ال�س��فر 
واحلركة وكذلك على كتابة ون�سر الفكر واملوؤلفات. كانت هذه التطورات اإيذاًنا ببدء ما ُي�سمى بع�سر النه�سة، حيث ت�سدرت 
الهند�سة والفن اهتمامات الب�سرية. ودفعت احتياجات التجارة واالحتياجات احلربية املهند�سني يف تلك االآونة اإىل ابتكار 

اأ�سلحة جديدة وت�سميم و�سائل حماية اأف�سل للمدن، مما اأدى اإىل ظهور تقدم كبري يف العمارة والبناء.
ُيعدُّ ليوناردو دافين�س��ي من اأبرز ال�س��خ�سيات التي ظهرت يف ذلك الوقت، ورغم �س��هرته كفنان؛ اإال اأنه كان مهند�ًس��ا المًعا 
�سمم العديد من االخرتاعات واالآالت املعقدة. ولقد �سنع دافين�سي منوذًجا اأولًيا للطائرة املروحية، وقد اأظهرت الدرا�سات 
اأنه باالإمكان لهذه الطائرة اأن حتلق بالفعل، اإذا مت �سنعها من مواد متطورة. خالل هذه احلقبة اأدى غزو كاًل من االمرباطورية 

املغولية و التميورية اإىل اإغالق طريق احلرير، ومل يعد باالإمكان جلب ال�سلع واملواد التجارية من الهند وال�سني.

The Ancient Era الع�سر القدمي
ُيع��دُّ ا�س��تخدام اللغ��ة املكتوب��ة واحل�س��اب م��ن اأه��م نق��اط التح��ول الك��ربى يف تاريخ االإن�س��انية. مت العثور على 
بع���ض الكتاب��ات الب�س��رية عل��ى �س��ورة �س��جالت، ودفات��ر لت�س��جيل املوؤون��ة واحتياج��ات البل��دات وامل��دن. بع��د 
ذلك، �سرع املهتمون بتطوير علم الريا�سيات لو�سف ومعاجلة الكم اجلديد من املعلومات املوجودة ب�سكل 
اأف�س��ل. واأراد املهتم��ون بع��د ذل��ك متثي��ل امل�س��كالت الت��ي واجهوه��ا واحلل��ول الت��ي قام��وا بت�سميمه��ا، وم��ن 
هن��ا ظه��رت املب��ادئ االأوىل للهند�س��ة، ليب��داأ معه��ا ع�سر ذهبي جديد م��ن االبتكار، وذلك يف منطقة البحر 

االأبي�ض املتو�س��ط وال�س��رق االأو�سط.
لق��د و�س��ع اإقليد���س )Euclid( كتاب��ه العنا�س��ر )Elements( ع��ام 300 قب��ل املي��الد يف املنطق��ة الت��ي ُتع��رف 
�سكل 1.2: م�سخة اأو �سادوف املاء اأرخميد�ضحديًثا با�سم اليونان، وُيعدُّ هذا الكتاب مرجًعا علمًيا موؤثًرا يف جمال احل�ساب والهند�سة على مر الع�سور.

�سكل 1.3: �ساعة الفيل ال�سهرية للجزري

�سكل 1.4: اآلة دافين�سي الطائرة
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المواد الداعمة

برنامــج تطويــر مهنــي تعليمــي )حقيبــة 
تدريبيــة(.

02
دليل معلم 

01

 مقرر إلكتروني: يتضمن محتوى إلكتروني تفاعلي يرتبط بأهداف التعلم 
وتستخدم فيه أدوات متنوعة للقياس والتقومي.

03
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إنترنت األشياء
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يتسم المنهج باآلتي

الصفوف المستهدفة

محتوى مناســـب الحتياجـــات واهتمامـــات الفئة 
املستهدفة.

02

التفكيـــر  تنمـــي  مختلفـــة  تعليميـــة  أنشـــطة 
واالبتـــكاري. اإلبداعـــي  والتفكيـــر  احلاســـوبي 

تطبيقـــات عمليـــة قائمة على برمجيـــات مجانية 
ومفتوحـــة املصدر.

04

06

ارتباط الـــدروس بواقع الطالـــب وبيئته وتضمن 
مشـــاريع عمليـــة ترتبـــط باالحتياجـــات التنموية 

الســـعودية. العربية  للمملكة 

تبني منهجيـــة التعلم املتمحور حـــول الطالب من 
خالل أنشـــطة حتفيزية شيقة.

03

05

 استخدام سلسلة عاملية )Binary Logic( معروفة
 ومعتمـــدة وتتوافـــق مـــع املعاييـــر العامليـــة، مثل:
ACM, IEEE, ISTE, DQ املســـتخدمة يف تطويـــر 

املســـارات الثانويـــة عاملياً.

01

يتســـق مـــع البناء املعـــريف واملهـــاري للمســـارات 
التخصصيـــة.

08
يوفـــر مســـتهدفات معـــارف تقـــدم فـــى الســـنة 
األولـــى أو الثانيـــة بكليـــات احلاســـب يف بعـــض 

اجلامعـــات، مثـــل: مبـــادئ الشـــبكات. 

07

املرحلة الثانوية:
نظام املسارات: السنة الثانية.
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الهدف
تهـــدف مـــادة إنترنـــت األشـــياء 1-1 إلى إكســـاب الطالب أساســـيات إنترنت األشـــياء ومبادئه 
وآلية عمله وكيفية اســـتخدامه حلل املشـــكالت اليومية كما تكســـبه مهارات اســـتخدام أجهزة 
املتحكمـــات الدقيقة املناســـبة لهذه الفئة العمرية إلنتاج حلول رقميـــة ملجموعة من التحديات.

كمـــا تهـــدف مـــادة إنترنـــت األشـــياء 1-2 إلـــى إكســـاب الطالـــب أساســـيات توظيـــف تقنيات 
إنترنـــت األشـــياء يف املـــدن الذكيـــة لتحســـن جـــودة احليـــاة مبـــا يتوافق مـــع تقنيـــات الثورة 
الصناعيـــة الرابعـــة، مع إكســـاب الطالب مهـــارات ابتكار حلول رقمية للمشـــكالت يف عدد من 
املجـــاالت منهـــا املجال البيئـــي والزراعي والطبي. كمـــا تهدف املادة لتعزيز االســـتخدام اآلمن 

واملســـؤول لتقنيات إنترنت األشـــياء.

المواد الداعمة

برنامــج تطويــر مهنــي تعليمــي )حقيبــة 
تدريبيــة(.

02
دليل معلم 

01

 مقرر إلكتروني: يتضمن محتوى إلكتروني تفاعلي يرتبط بأهداف التعلم 
وتستخدم فيه أدوات متنوعة للقياس والتقومي.

03
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مبادئ العلوم الصحية
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يتسم المنهج باآلتي

يدعـــم حتقيق معاييـــر العلوم للجيـــل القادم 
.NGSS

03
ينمـــي مهارات الطلبـــة ومعارفهم جتاه العلوم 

الصحية.

02

يحقق الثقافة العلمية يف مســـتواها اإلجرائي 
)التركيبـــي( ليتمتع الطلبـــة بخصائص الفرد 

املثقف علميا يف مجـــال العلوم الصحية.

05
يدعم حتقيق أهداف منحى STEM التكاملي.

04

ينمـــي مهـــارات البحـــث العلمـــي )الطريقـــة 
العلميـــة( يف مجـــال الصحـــة واحليـــاة.

07

يكســـب الطلبة املهارات احلياتية الالزمة يف 
مجـــال الصحة واحلياة.

06

يتســـق مع البناء املعريف واملهاري للمســـارات 
التخصصية.

09

يوفـــر مســـتهدفات معـــارف تقـــدم يف الســـنة األولـــى أو الثانية بالكليات الصحيـــة يف بعض اجلامعـــات، مثل: أخالقيـــات املمارس الصحـــي، املهنية 
الطبيـــة، أســـس التغذيـــة، النمو البشـــري، النمـــو والتطـــور، التواصل املهني، أساســـيات رعايـــة الطوارئ، مقدمـــة يف األمراض الشـــائعة، مكافحة 

املهنية.  الســـالمة  العدوى، 

10

عامليــــــة  نشــــــــــر  دار  مـــن  الكتـــاب  تبنـــي 
)National Geographic( معروفـــة ومعتمـــدة 

وتتوافـــق مـــع املعاييـــر العامليـــة املســـتخدمة يف 
ــاً. ــة عامليـ ــارات الثانويـ ــر املسـ تطويـ

01

يوفر مستهدفات معارف كانت متطلب يف السنة 
التحضيرية بالكليات الصحية يف بعض اجلامعات 

مثل: املصطلحات الطبية، والثقافة الصحية.

08
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الهدف
يهـــدف املنهـــج إلى تأهيـــل الطلبـــة مهاريـــاً وســـلوكياً وتثقيفهم معرفيـــاً يف مجال 

واحلياة. الصحـــة 

الصفوف المستهدفة

املرحلة الثانوية:
نظام املسارات: السنة الثانية.
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نماذج

2 4  CHAP TER 3

C H A P T E R

CAREERS IN 
HEALTH CARE

Career
3

A 7-year-old boy, Fahad, and his 5-year-old sister, 
Lateen, were riding their bicycles in the backyard of 
their home. Fahad lost control of his bike and crashed 
into his sister’s bike, and landed on his shoulder, with 
Lateen crashing head-first into the wall. The two 
children were taken by ambulance to the local hospital 
ER. Fahad is complaining of pain when moving his 
shoulder, and has visible bruising and swelling on his 

clavicle. An x-ray showed a fracture in the middle third 
of the clavicle. Lateen was knocked out and is now 
dizzy and vomiting. She has a 2-cm laceration superior 
to her right eye that requires cosmetic stitching. At the 
end of the chapter, you will be asked to identify the 
health careers that might be involved in the care of 
Fahad and Lateen.

Case Study Investigation

KEY TERMS
accreditation
associate’s degree
bachelor’s degree
certification

continuing medical education
entrepreneur
doctorate/doctoral degree
licensure

master’s degree
registration
scope of practice

LEARNING OBJECTIVES
After completing this chapter, you should be able to:
• Compare the educational requirements for various medical careers.
• Contrast certification, registration, and licensure.
• Describe at least five different health care careers by including a definition of the career, three duties, 

the educational requirements, and employment opportunities.

 3:1   INTRODUCTION TO HEALTH CARE 
CAREERS

Math Science

Educational requirements for health care careers depend on 
many factors. Basic preparation begins in high school (secondary 
education) and should include the sciences, social studies, 
English, and mathematics. Computer applications and account-

ing skills are also used in most health care careers. Secondary health science 
education (HSE) programs can prepare a student for immediate employment 
in many health care careers or for additional education after graduation. 
Postsecondary education (after high school) can include training in a career/
technical school, college, university, or an accredited online program. Some 
careers require an associate’s degree, which is awarded by a career/technical 
school or a community college after completing a prescribed two-year course 
of study. Other careers require a bachelor’s degree, which is awarded by a 
college or university after a prescribed course of study that usually lasts for 
four or more years. In some cases, a master’s degree is required. This degree 
is awarded by a college or university after completion of one or more years of 
work beyond a bachelor’s degree. Other careers require a doctorate or doc-
toral degree, which is awarded by a college or university after completion of 
two or more years of work beyond a bachelor’s or master’s degree. Some doc-
torates can require four to six years of additional study.

A health and life science career pathway has been developed. This pathway 
allows a student to see how early career awareness and exploration provide 
the foundation for making informed choices to prepare for a career in health 
care. Detailed information and guidance on specific careers can be found on 
the Saudi Commission for Health Specialties (SCFHS) website (scfhs.org.sa).

CERTIFICATION, REGISTRATION, AND LICENSURE
Three other terms associated with health care careers are certification, regis-
tration, and licensure. These are methods used to ensure the skill and compe-
tency of health care personnel and to protect the consumer or patient.

Certification means that a person meets the standards and qualifications 
established by the professional association or government agency that regu-
lates a particular career. A certificate or statement is issued by the appropriate 
association. Examples of certified positions include certified dental assistant, 
and certified laboratory technician.

Registration is performed by a regulatory body (professional association or 
government board) that administers examinations and maintains a current 
list (“registry”) of qualified personnel in a given health care area. Examples 
of registered positions include registered dietitian, and registered respiratory 
therapist.

Licensure authorizes individuals to work in a given occupation. The license 
defines the scope of practice or  actions that health care providers are legally 
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permitted to perform in keeping within the terms of their professional license. 
Obtaining and retaining licensure usually requires that a person complete an 
approved educational program, pass the SCFHS exam, and maintain certain 
standards. Examples of licensed positions include physician, registered nurse, 
and licensed practical/vocational nurse.

ACCREDITATION
Accreditation ensures that the program of study meets the established quality 
competency standards and prepares students for employment in the health 
care career. It is important for a student to make sure that a technical school, 
college, or university offers accredited programs of study before enrolling. The 
major accrediting agency for health care programs is the SCFHS.

CONTINUING MEDICAL EDUCATION HOURS

Legal

Continuing medical education (CME) hours are required to renew 
licenses or maintain certification or registration in the Kingdom 
(Figure 3–1). An individual must obtain additional hours of education 
in the specific health care career area during a specified period and 

should be aware of the requirements regarding CME for their given career.

PROFESSIONAL ORGANIZATIONS
Professional organizations are an important com-
ponent of many health care careers. Most provide 
the following benefits:

•  Professional development: publications, 
seminars, conferences to keep members current 
with information relating to the career.

•  Career information: information, networking, 
and educating the public about their career.

•  Code of ethics: standard of conduct or code of 
behavior for the profession.

EDUCATION LEVELS, TRENDS, 
AND OPPORTUNITIES
Training for most health care careers can be cate-
gorized into four levels: professional, technologist 
or therapist, technician, and aide or assistant, as 
shown in Table 3–1.

A common trend in health care is the multicom-
petent or multiskilled health care provider who can FIGURE 3–1 Continuing medical education hours may be required to 

renew licenses or maintain certification or registration.

FPO
AWAITING IMAGE

2 6  CHAP TER 3

perform a variety of health care tasks. For example, a health care provider may 
be hired to perform the tasks of both an electrocardiograph (ECG) technician 
(who records electrical activity of the heart) and an electroencephalographic 
(EEG) technologist (who records electrical activity of the brain).

Another opportunity available in many health care careers is that of entre-
preneur. An entrepreneur is an individual who organizes and manages a 
business and assumes its risks. Some health care careers allow an individual 
to work as an independent entrepreneur, while others encourage the use of 
groups of cooperating individuals. A common example is combining a bache-
lor’s degree in a specific health care career with a master’s degree in business. 
Some health care providers who may be entrepreneurs include dental labora-
tory technicians, respiratory therapists, and optometrists.

INTRODUCTION TO HEALTH CARE CAREERS
In the following discussion of health care careers, a basic description of the 
job duties for each career is provided. The various levels in each health care 
career are also given. In addition, tables for each career group show educa-
tional requirements.

Career Level Educational Requirement Examples
Professional 6 or more years of a bachelor’s degree Medical doctor

Dentist

Specialist 4 or more years of a bachelor’s degree Pharmacist
Registered nurse 
Medical laboratory specialist
Physical therapist
Respiratory therapist 
Dietitian

Technician 1 or more years of a clinical diploma or 
SCFHS certified technician course post-
secondary education 

Nurse technician
Medical laboratory technician
Surgical technician

TABLE 3–1 Education and Levels of Training

checkpoint
1. With a partner, create a chart that compares the educational requirements for 

associate’s, bachelor’s, master’s and doctorate degrees.
2. Compare and contrast certification, registration, and licensure.

 3:2   THERAPEUTIC SERVICES CAREERS

Providers in the therapeutic services use a variety of treatments to help patients 
who are injured, physically or mentally disabled, or emotionally disturbed, to 
function at their maximum capacity.
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المواد الداعمة

برنامــج تطويــر مهنــي تعليمــي )حقيبــة 
تدريبيــة(.

02
دليل معلم 

01

 مقرر إلكتروني: يتضمن محتوى إلكتروني تفاعلي يرتبط بأهداف التعلم 
وتستخدم فيه أدوات متنوعة للقياس والتقومي.

03
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صناعة القرار في األعمال
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املرحلة الثانوية:
نظام املسارات: السنة الثانية.

يتسم المنهج باآلتي

الصفوف المستهدفة

تنوع األنشـــطة والتدريبات للـــدروس مبا ينمي ويقيس 
مهارات الطالـــب الفردية واجلماعية والتقنية.

التوافـــق مـــع  املعاييـــر ذات العالقـــة مبهـــارات التفكيـــر 
الناقـــد وحـــل املشـــكالت - التفكيـــر اإلبداعـــي - التعلـــم 

الذاتـــي - واســـتخدام التقنيـــة. 

ربط األمثلة املستخدمة يف الدروس بالواقع احمليط بالطالب.

 )National Geographic( تبني الكتاب من دار نشـــر عاملية
معروفـــة ومعتمدة وتتوافـــق مع املعايير العاملية املســـتخدمة 

يف تطوير املســـارات الثانوية عاملياً.

01

يتسق مع البناء املعريف واملهاري للمسارات التخصصية.

06

يوفـــر مســـتهدفات معارف تقدم فى الســـنة األولى أو الثانيـــة بكليات إدارة األعمال يف بعـــض اجلامعات، مثل: مبادئ 
اإلدارة، املهـــارات اإلداريـــة، الســـلوك التنظيمـــي، نظـــم املعلومـــات اإلدارية، نظم املعلومـــات، املهـــارات اإلدارية، نظم 

مســـاندة القرارات والنظم اخلبيرة. 

07

02

04
تناسب احملتوى مع املستوى الفكري والعلمي للطالب.

03

05
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الهدف

المحتوى

تهـــدف مـــادة صناعـــة القـــرار يف األعمال إلـــى إكســـاب الطالب املعرفـــة واملهـــارة يف حتديد 
املشـــكلة وكيفيـــة حتليلهـــا واألدوات املناســـبة التخاذ القـــرار حللها.

و

¢Sô¡a

êπNóe

∫ ó«¡ªJ
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تحديد المشكالت وتعريفها
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á©LGôe á∏Ä°SCG
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المواد الداعمة

برنامــج تطويــر مهنــي تعليمــي )حقيبــة 
تدريبيــة(.

دليل معلم.

مقـــرر إلكترونـــي: يتضمن محتـــوى إلكتروني تفاعلـــي يرتبط بأهداف التعلم وتســـتخدم 
فيـــه أدوات متنوعة للقيـــاس والتقومي.

02 01

03
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مقدمة في األعمال
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يتسم المنهج باآلتي

محتـــوى حديـــث يواكـــب املســـتجدات يف عالـــم املـــال و األعمـــال يف البيئة 
والدولية. احملليـــة 

محتـــوى يحقـــق أحد أهداف نظام املســـارات االســـتراتيجية وهـــو: تخريج 
متعلّم معـــد للحياة، مبتكـــر وريادي.

تنـــّوع األنشـــطة التعليميـــة داخـــل وخارج الفصل تكســـب الطالـــب مهارات 
العمـــل ضمن فريـــق، ومهـــارات البحث والتعلّـــم الذاتي.

محتـــوى مبّســـط ألساســـيات األعمـــال يتوافق مـــع قدرات طـــالب التعليم 
العـــام يف املرحلـــة الثانوية.

ارتبـــاط دروس املقـــرر بحيـــاة الطالـــب، مع التركيـــز على بنـــاء االجتاهات 
اإليجابيـــة نحـــو العمـــل، وثقافـــة العمل احلر.

محتـــوى يعـــزز قيم العمـــل وأخالقياته يف نفـــوس الطالب، و يرســـخ  قيم التعامل 
الواعـــي مع املســـتجدات من القضايا العامليـــة التي تواجه منظمـــات األعمال.

دراســـة حاالت وتطبيقـــات واقعية، تعزز لدى الطالب املفاهيـــم اإلدارية، تنّمي 
مهارات التحليل واالســـتنباط والتفكير الناقد.

تبني الكتاب من دار نشـــر عامليـــة )National Geographic( معروفة ومعتمدة 
وتتوافق مع املعايير العاملية املســـتخدمة يف تطوير املســـارات الثانوية عاملياً.

01

يتسق مع البناء املعريف واملهاري للمسارات التخصصية.

12
يوفر مســـتهدفات معـــارف تقدم فى الســـنة األولى أو الثانيـــة بكليات إدارة 
األعمـــال يف بعـــض اجلامعات، مثل: مبادئ االقتصاد، مبـــادئ اإلدارة، ريادة 
األعمـــال، التجارة الدولية، إدارة املوارد البشـــرية، أخالقيـــات العمل، إدارة 

املشـــروعات، التجارة اإللكترونية.

11

02

0304

0506

0708

محتـــوى يشـــجع علـــى اإلبـــداع واالبتـــكار يف حـــل املشـــكالت التـــي تواجه 
منظمـــات األعمـــال وتعيقهـــا مـــن مزاولـــة أعمالها.

09
ارتبـــاط املقـــرر مبســـتهدفات رؤيـــة اململكـــة 2030 لدعـــم ريـــادة األعمال 

وإدارة املشـــروعات الصغيـــرة.

10
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املرحلة الثانوية:
نظام املسارات: السنة الثانية.

الصفوف المستهدفة

الهدف

المحتوى

يهـــدف املقرر إلكســـاب الطالب املعـــارف واملهـــارات املتعلّقة بأســـس إدارة األعمال، من خالل 
استكشـــاف عالـــم األعمـــال، والتعـــّرف علـــى تكوين منظمـــات األعمـــال، والتوّســـع يف تعريف 
الطالـــب بأســـس التجـــارة بن الـــدول، ومكّونـــات بيئة األعمـــال الدوليـــة، كما يكســـب املقرر 
الطالـــب أســـس املوارد البشـــرية وأســـاليب إدارتها، إضافة إلـــى تعريف الطالـــب بأخالقيات 

العمـــل، والعوامـــل التـــي تؤثر علـــى الســـلوك األخالقي يف منظمـــات األعمال.
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المواد الداعمة

برنامــج تطويــر مهنــي تعليمــي )حقيبــة 
تدريبيــة(.

دليل معلم.

مقـــرر إلكترونـــي: يتضمن محتـــوى إلكتروني تفاعلـــي يرتبط بأهداف التعلم وتســـتخدم 
فيـــه أدوات متنوعة للقيـــاس والتقومي.

0102

03
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اإلدارة المالية
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املرحلة الثانوية:
نظام املسارات: السنة الثانية.

يتسم المنهج باآلتي

الصفوف المستهدفة

 )National Geographic (  تبني الكتاب من دار نشر عاملية
معروفـــة ومعتمـــدة وتتوافق مـــع املعايير العاملية املســـتخدمة 

يف تطوير املســـارات الثانوية عاملياً.

01
اكتســـاب الطالب للمعرفة املالية العاملية بطريقة 

تتناســـب مع واقع البيئة السعودية.

02

شـــرح للمفاهيـــم املاليـــة األساســـية مـــع توفيـــر 
األنشـــطة الالزمـــة لتطبيـــق املفاهيـــم املكتســـبة.

03
لألفـــراد  أساســـية  ومعـــارف  مهـــارات  توضيـــح 

البيانـــات. بتحليـــل  يتعلـــق  فيمـــا  واملؤسســـات 

04

معرفة مصادر التمويل وطرق استخدامها.

05
فهم العالقة بن العائد واملخاطر.

06

اتخاذ القرارات املالية.

07

يتسق مع البناء املعريف واملهاري للمسارات التخصصية.

09

 يوفـــر مســـتهدفات معـــارف تقـــدم فـــى الســـنة األولى
 أو الثانيـــة بكليـــات إدارة األعمـــال يف بعض اجلامعات 

مثل: مبـــادئ املالية. 

08
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الهدف

المحتوى

تهـــدف مـــادة اإلدارة املاليـــة إلـــى إكســـاب الطالب املعـــارف واملفاهيـــم املالية األساســـية التي 
تســـاعده علـــى فهـــم وحتليل األســـواق وبيئـــات العمل املختلفـــة فيمـــا يتعلق باجلانـــب املالي، 
ومعرفـــة أوجـــه اســـتخدام هذه األمـــوال والعوائد واملخاطـــر املتعلقة بها لتســـاعده على اتخاذ 

القـــرارات لتحقيق األهـــداف املالية.

v

vii تمهيد  

مقّدمة في أساسيات المالية 1 الفصل 1 
أهداف التعّلم 1  

 1.1 أقسام المالية 3  

المؤّسسات الماليّة 3 1.1 (أ)    

االستثمارات 3 1.1 (ب)    

تمويل األعمال التجارية 4 1.1 (ج)    

 2.1 المفاهم الماليّة 5  

مصادر التمويل 5 2.1 (أ)    

العائد والمخاطرة 6 2.1 (ب)    

الرفع المالي 7 2.1 (ج)    

تقويم األصول 7 2.1 (د)    

 3.1 المالية وتخصصات ادارة االعمال االخرى 9  

مخلص 10  

األسئلة 10  

المصطلحات الرئيسة 10  

دور األسواق المالية والوسطاء الماليين 11 الفصل 2 
أهداف التعّلم 11  

 1.2 األسواق المالية 13  

دور المال 13 1.2 (أ)    

دور معّدالت العائد 15 1.2 (ب)    

األسواق المالية وتحويل المّدخرات 17 1.2 (ج)    

 2.2 الوسطاء الماليون 18  

البنوك االستثمارية 18 2.2 (أ)    

التحويل غير المباشر عبر الوسطاء الماليين 19 2.2 (ب)    

البنوك التجارية 20 2.2 (ج)    

وسطاء ماليون آخرون 21 2.2 (د)    

صناديق االستثمار المشترك في األسواق المالية وأدوات سوق المال 22 2.2 (هـ)    

التنافس على األموال 24 2.2 (و)    

 3.2 تنظيم المؤّسسات المالية 26  

االحتياطي 26 3.2 (أ)    

مخلص 28  

األسئلة 28  

المصطلحات الرئيسة 29  

فهرس

vi

تحليل القوائم المالية 30 الفصل 3 
أهداف التعّلم 30  

 1.3 المبادئ المحاسبية العامة 31  

 2.3 الميزانية العمومية 33  

األصول 35 2.3 (أ)    

االلتزامات 37 2.3 (ب)    

حقوق المساهمين 37 2.3 (ج)    

 3.3 قائمة الدخل 38  
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نماذج
9 الفصل 1 مقّدمة في أساسيات المالية

المالية وتخصصات إدارة األعمال األخرى  3.1
تتضّمن دراسة المالية مفاهيم من المحاسبة واالقتصاد؛ ذلك أّن المبادئ المحاسبية والقوائم الماليّة تُعّد مصدًرا 

القيمة  نهج  من  يتجّزأ  ال  جزًءا  الماليّة  القوائم  تحليل  ويُعّد  التجارية،  األعمال  مالية  مجال  في  للمعلومات  رئيًسا 

المتوّقعة الختيار األوراق الماليّة.

ا في المالية. كما  ومع تطّور نظريات سلوك المحفظة االستثمارية وتقويم األصول، يؤّدي علم االقتصاد دوًرا مهمٍّ

أن النظريات القائمة على المبادئ االقتصادية التي تشمل الهيكل المالي للشركات، وأهمية أرباح األسهم أو عدمها، 

و تقويم الخيار هي جزء ال يتجزأ من المالية. وتعّزز األدوات التجريبية التحليل المالي؛ ذلك أّن اإلحصائيات تُعّد 

وسيلة إلثبات إمكانية تطبيق النظرية االقتصادية على المالية. كما تثري القدرة على اختبار الفرضيات االقتصادية 

والماليّة مجال المالية.

يتّم تقديم المقررات الماليّة على نحو عام كجزء من برنامج إدارة األعمال، كما هو ُمبيّن في الشكل 5.1. وقد تشمل 

التخّصصات األكاديمية األخرى في مجال إدارة األعمال: نظم المعلومات، وإدارة الموارد البشرية، والتسويق. ومع 

ذلك، تختلف المالية عن تلك المجاالت بطريقة ملحوظة يمكن دراستها من خالل منظورين؛ هما: منظور مستخدمي 

األموال، أو منظور الممولين (موّردي األموال).

تندمج المالية مع مبادئ االقتصاد والمحاسبة، ويعمل تزامنًا مع تخّصصات إدارة األعمال األخرى بما 

في ذلك التسويق والموارد البشرية.

إدارة األعمال

نظم المعلومات

التسويق
المالية

المحاسبة / االقتصاد

إدارة الموارد 
البشرية

وعلى سبيل المثال، يكون التركيز في إدارة الموارد البشرية أو التسويق على مدى توافق أداء كّل قسم مع إدارة 

الشركة. ومع ذلك، يمكن دراسة المالية من منظور كّل من مستوى األعمال والمستثمر الفردي، كما تُبيّن األمثلة التالية:

•  إّن أدوات التحليل المستخدمة في تمويل الشركات واالستثمارات واحدة؛ ذلك أنّه يتّم استخدام القوائم الماليّة 

للشركة بواسطة كّل من اإلدارة والمستثمرين لتحليل الوضع المالي للشركة.

نفسها  المفاهيم  على  تعتمد  وتقويمها  والمعّدات  المصانع  في  االستثمار  لتقدير  المستخدمة  •  األساليب 

المستخدمة في تقويم األسهم والسندات.

•  حسابات عوائد االستثمار في األسهم والسندات هي نفسها الحسابات المستخدمة لتحديد عوائد االستثمار في 

المصانع والمعّدات واألصول األخرى.

•  البيئة الضريبية والقانونية والمؤّسسات الماليّة التي يتّم فيها بيع األوراق الماليّة ثّم تداولها تنطبق على كّل 

من الشركات واألفراد.

على الرغم من أن المالية يمكن أن يكون لها أكثر من منظور واحد، إال أن العديد من مقررات المالية الدولية 

التمهيدية التقليدية تركز على اإلدارة المالية مع التركيز على الشركة ككل. هذا المنهج يجعل المقرر أكثر اتساًقا 

مع المقّررات األخرى التي يتم تدريسها في برنامج إدارة األعمال.

الشكل 5.1
التخّصصات األكاديمية 
في إدارة األعمال

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

33الفصل 3 تحليل القوائم المالية

الميزانية العمومية

البيان المالي الذي 

يتّم إعداده (في لحظة 

زمنية معيّنة)، ويُظهر 

ما تمتلكه الوحدة 

االقتصادية، وما تدين 

به وصافي قيمتها.

األصول

البضائع أو الممتلكات 
التي تمتلكها شركة 
أو أسرة أو حكومة، 
ويمكن تحويلها إلى 

نقد

االلتزامات

ما تدين به الوحدة 
االقتصادية باستخدام 

النقود

حقوق المساهمين

صافي قيمة الشركة، 
استثمار المساهمين 
في الشركة، مجموع 

المخزون ورأس 
المال المدفوع 

واألرباح المبقاة 

2.3  الميزانية العمومية
يسعى المدير التنفيذي في شركة ما أن يكون على دراية دائمة بالوضع المالي لشركته. ومن القوائم المالية 

الشائعة التي تفيد في هذا اإلطار، نذكر الميزانية العمومية. وتهدف الميزانية العمومية تحديًدا إلى بيان قيمة 

الشركة الحالية. وهي عبارة عن عملية محاسبة بسيطة لجميع أصول الشركة والتزاماتها وحقوق المساهمين، كما 

تقّدم للمحللين لمحة سريعة حول أداء الشركة الراهن واألداء المتوّقع منها (أنظر الشكل 2.3).

امليزانية العمومية

األصول

ما تدين به الرشكةما تملكه الرشكة
صايف قيمة الرشكة 
بعد بيع األصول 
ودفع االلتزامات

حقوق املساهمنيااللتزامات

وفي  المساهمين.  حقوق  االلتزامات +  األصول =  األساسية:  المعادلة  هذه  العمومية  الميزانيات  معظم  تتبع 

الواقع، تُعتبر هذه المعادلة أساس جميع عمليات المحاسبة تقريبًا (أنظر الشكل 3.3).

إجمايل 
األصول

إجمايل 
االلتزامات

إجمايل 
حقوق 

املساهمني
+ =

تُعّرف األصول بأنّها أي شيء تمتلكه الشركة وله قيمة قابلة للقياس الكمي. وقد يشمل ذلك الممتلكات المادية 

(مثل المركبات والعقارات والمخزون غير المباع)، باإلضافة إلى العناصر غير الملموسة (مثل براءات االختراع 

والعالمات التجارية). في المقابل، تُعّرف االلتزامات بأنّها ما تدين به الشركة لفرد آخر، وقد تشمل مصروفات 

األجور المستحقة، ومدفوعات الديون، ومدفوعات اإليجار والمرافق، واألموال المستحقة للموردين، والضرائب، 

ومدفوعات السندات. هذا وقد تم وصف األصول وااللتزامات في الشكل 4.3 أدناه. أما حقوق المساهمين، فهو 

مصطلح يشير إلى صافي قيمة الشركة، ويحّدد المبلغ المالي المتبّقي بعد بيع جميع أصول الشركة ودفع جميع 

التزاماتها. وتعود ملكية هذه الحقوق إلى المساهمين في الشركة، سواء كانوا مالكين خاصين أو مستثمرين من 

القطاع العام.

االلتزاماتاألصول

املتداولةاملتداولة طويلة األجلطويلة األجل

األصول املتوّقع 
استخدامها وتحويلها 
إىل نقد يف غضون فرتة 
زمنية قصرية (أقل من 
عام واحد عادًة). عىل 
سبيل املثال، املخزون 

املعروض للبيع يف متجر 
بيع بالتجزئة.

األصول التي تتمتّع 
بعمر أطول (أكثر من 
عام واحد عادًة). عىل 
سبيل املثال، املصانع 

واآلالت واملركبات.

هي الذمم الدائنة 
والقروض قصرية األجل 
والديون طويلة األجل 

املستحقة الدفع يف 
السنة املالية الحالية 

واألجور املستحقة الدفع

هي الديون طويلة 
األجل والسندات غري 

املسّددة والرهون 
العقارية

الشكل 2.3
المكّونات الثالثة الرئيسة 
للميزانية العمومية

الشكل 3.3
 المعادلة المستخدمة 
إلعداد الميزانية 
العمومية

الشكل 4.3
األصول وااللتزامات

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

الفصل 2 دور ا�سواق المالية والوسطاء الماليين12

يتناول الفصل هذه المكّونات المترابطة ببعضها البعض، عارًضا أمثلة عن كّل مكّون وطريقة عمله.

ثّم  ومن  العائد،  ومعّدالت  المال  دور  بشرح  سنبدأ  التفصيل،  من  بمزيٍد  المالية  األسواق  مفهوم  مناقشة  قبل 

الذين  الماليين  الوسطاء  من  الغرض  سنشرح  كما  االستثمارات،  اتّجاه  في  المّدخرات  تحويل  موضوع  سنشرح 

يتوّلون إيصال المّدخرات إلى المستخدم النهائي للمال. عمليًا، يقترض الوسطاء الماليون من مجموعة ويُقرضون 

مجموعة أخرى في عمليٍة تؤّدي إلى تحويل الموارد الموجودة إلى استثمارات منتجة. فّكر في القيود التي يمكن أن 

تعترض الشركات في حال تعّذر عليها أن تقترض المال لشراء مصنع أو معّدات. في عّدة أنحاء من العالم، يعتمد 

األفراد في شراء منازلهم على اقتراض المال عن طريق قرض برهن عقاري. إّن تحويل المّدخرات عبر الوسطاء 

الماليين – من األفراد الذين لديهم أموال إلى الشركات، والحكومات، وغيرهم من األفراد الذين هم بحاجة للمال – 

هو مكّون أساسي للنظام المالي.

البنوك  على  تحديًدا  التركيز  مع  الماليين،  الوسطاء  موضوع  إلى  أّوليٍّا  مدخًال  الفصل  هذا  صلب  في  ستجد 

التجارية، ومصادر األموال التي تعتمدها، وأنواع القروض التي تمنحها. تسعى البنوك التجارية إلى التنافس مع 

غيرها من الوسطاء الماليين للحصول على أموال المّدخرين. حيث يُعّد جذب هذه المّدخرات أمًرا في غاية األهميّة، 

ذلك أّن الوسيط الفردي ال يستطيع أن يُقرض إال ما أقرضه له المّدخر. كما سيتناول هذا الفصل موضوعات أخرى 

كموضوع شركات التأمين، وبرامج التقاعد، وصناديق االستثمار المشترك في األسواق المالية، وأدوات سوق المال. 

تقّدم صناديق االستثمار المشترك في األسواق المالية لألفراد بديًال عن الحسابات الجارية، وحسابات التوفير، 

وشهادات االّدخار التي تصدرها البنوك.

من خالل شراء أسهم في صناديق االستثمار المشترك في األسواق المالية، يستثمر األفراد بشكل غير مباشر في 

مجموعة من السندات المالية قصيرة األجل. تكون السندات المالية قصيرة األجل بالعادة من الفئات الكبيرة، وغالبية 

المستثمرين ال يملكون ما يكفي من المال لشرائها. تبيع صناديق االستثمار المشترك في األسواق المالية حصًصا 

صغيرة وبالتالي تتيح لألفراد أن يشاركوا في سوق السندات المالية في سوق المال. وبما أّن هذه الصناديق تميل 

بالعادة إلى إعطاء عائد أعلى وإن كان بشكل هامشي بسيط مقارنًة بحسابات التوفير التقليدية، فإن شراء حصص 

في هذه الصناديق قد أصبح منافًسا كبيًرا للوسطاء الماليين اآلخرين على مّدخرات األفراد. يختتم الفصل بالتطرق 

إلى موضوع لوائح النظام المالي التنظيمية ودور االحتياطي.

تمرينات

43الفصل 3 تحليل القوائم المالية

الشكل 10.3
التحليل األفقي للقوائم 
المالية

الشكل 11.3
أنواع تحليل النسب

البند األول
البند الثاني
البند الثالث
البند الرابع 

البند الخامس

العام الثانيالعام األول

= الفرتة األساسية

قارن بيانات كل بند من البنود في فترات مختلفة بالفترة األساسية، أي قارن العام األول بالعام الثاني 

في هذه الحالة

5.3 (ج) تحليل نسب القوائم المالية
يقارن تحليل النسب مختلف بنود القوائم المالية، لكنّه ال يقرأها ال أفقيٍّا وال رأسيٍّا. وبدًال من ذلك، يمكن دمج 

عدٍد من البنود واإلشارة إليها بنسب مئوية، أي الرابط بين الكميتين الذي يُحّدد عادًة كحاصل قسمة األولى على 

الثانية.

وكثيرة هي النسب المختلفة التي يمكن أن تساعدك في الحصول على نظرة ثاقبة على صحة الشركة. وتُصنّف 

هذه النسب بشكل عام إلى فئات عامة ومن ضمنها نسب الربحية ونسب السيولة ونسب النشاط، وذلك على النحو 

الموضح في الشكل 11.3.

تحليل النسب

نسب النشاط نسب السيولة

النسب املتداولة
النسب الرسيعة

معدل دوران املخزون
  معدل دوران الذمم 

املدينة
 معدل دوران األصول 
الثابتة وإجمايل األصول

هامش الربح التشغييل
 هامش الربح الصايف
 هامش الربح اإلجمايل

نسبة الدين إىل القيمة 
الصافية

نسبة الدين

نسبة تغطية 
تكلفة االقرتاض

نسب التغطيةنسب املديونية نسب الربحية

تقيّم نسب الربحية قدرة الشركة على توليد أرباح ذات صلة بإيراداتها أو تكاليف التشغيل أو األصول أو 

حقوق المساهمين بمرور الوقت. وتتضّمن بعض نسب الربحية المهّمة نسبة الربح اإلجمالي والعائد على حقوق 

المساهمين ونقطة التعادل والعائد على صافي األصول.

دون  من  الحالية  الديون  التزامات  سداد  على  الشركة  قدرة  حول  منظوًرا  السيولة  نسب  توّفر  جهتها،  من 

االضطرار إلى تأمين رأس مال خارجي. فالسيولة هي القدرة على تحويل األصول إلى نقد بسرعة، وهي تشّكل 

ا من قدرة الشركة على االستمرار في العمل. وتتضّمن بعض نسب السيولة الهامة نسبة التغطية النقدية  جزًءا مهمٍّ

والنسبة المتداولة ومؤشر السيولة.

تحليل النسب

عملية تحليل بنود 

التقرير المالي 

من حيث صلتها 

بالمعلومات األخرى 

في التقرير ذاته

نسب الربحية

قدرة الشركة على 

توليد أرباح ذات صلة 

بإيراداتها أو تكاليف 

التشغيل أو األصول 

أو حقوق المساهمين 

بمرور الوقت

نسب السيولة

قدرة الشركة على 

سداد التزامات الديون 

الحالية من دون 

االضطرار إلى تأمين 

رأس مال خارجي
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المواد الداعمة

برنامــج تطويــر مهنــي تعليمــي )حقيبــة 
تدريبيــة(.

دليل معلم.

02 01

 مقرر إلكتروني: يتضمن محتوى إلكتروني تفاعلي يرتبط بأهداف التعلم 
وتستخدم فيه أدوات متنوعة للقياس والتقومي.

03
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المعرفة المالية
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املرحلة الثانوية:
نظام املسارات: السنة األولى املشتركة.

الصفوف المستهدفة

الهدف

يســـعى مقـــرر املعرفـــة املاليـــة إلى متكن طـــالب املرحلـــة الثانوية مـــن تعلم وممارســـة املهارات 
املاليـــة يف حياتهـــم اليومية. ويوفـــر املقرر املعرفة والتدريب والقدرة على صناعة القرار يف ســـتة 
مجاالت: الدخل، االســـتهالك، االدخار، االســـتثمار، إدارة االئتمـــان، وإدارة املخاطر. وعند إنهاء 
املقـــرر ســـيتمكن الطالب من إجـــادة الســـلوكيات املالية األساســـية إلدارة أمواله الشـــخصية يف 

الوقت احلالي ويف املســـتقبل.
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المواد الداعمة

برنامــج تطويــر مهنــي تعليمــي )حقيبــة 
تدريبيــة(.

دليل معلم.

مقـــرر إلكترونـــي: يتضمن محتـــوى إلكتروني تفاعلـــي يرتبط بأهداف التعلم وتســـتخدم 
فيـــه أدوات متنوعة للقيـــاس والتقومي.

02 01
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سلسلة
المهارات الرقمية والتقنية الرقمية
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تتسم السلسلة باآلتي

الصفوف المستهدفة

 )Binary Logic( عامليــة  سلســلة  اســتخدام 
 معروفــة ومعتمــدة وتتوافــق مــع املعاييــر العامليــة 
يف  املســتخدمة   )IEEE, ISTE, DQ Adopter(

عامليــاً. الثانويــة  املســارات  تطويــر 

محتوى مناسب الحتياجات واهتمامات الطالب 
يف كل فئة عمرية.

0102

ارتبـاط الدروس بواقع الطالب وبيئته وتضمـن 
املشاريع التنموية احلديثة يف اململكة العربيــــــة 

السعوديـة.

تبني منهجية التعليم والتعلم املتمحورة حول 
الطالب من خالل التدريبات العملية املمتعة 

والشيقة.

0304

أنشطة تعليمية مختلفة تنمي مهارات 
القرن احلادي والعشرين ومهارات التفكير 

احلاسوبي.

تطبيقات عملية قائمة على موارد رقمية 
مجهزة مسبقاً للطالب.

0506

مناذج تقييم لتعزيز الدافعية والتوجه نحو 
اإلتقان والتقييم الذاتي.

تقديـم البدائــل التقنية واالعتمـاد على 
املصــادر والبرمجيات املفتوحة املصدر.

0708

املرحلة االبتدائية:  
الصفوف العليا.

01
املرحلة الثانوية.

03
املرحلة املتوسطة.

02
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الهدف
تهـــدف السلســـلة إلى إكســـاب الطالب أساســـيات علوم احلاســـب، ومهـــارات البرمجة بلغات 
مختلفـــة، مـــع ربطها بواقـــع الطالب وحياته، كما تكســـبه مهـــارات اإلنتاج الرقمـــي اإلبداعي، 
وتعزز االســـتخدام األمثل واآلمن واملســـؤول للتقنية، واملســـاهمة بإيجابية يف البيئات الرقمية، 

إضافـــة إلـــى مواكبـــة تقنيات الثـــورة الصناعية الرابعة مبـــا يالئم املرحلـــة العمرية للطالب.

المحتوى

املرحلة الثانوية - نظام املسارات : السنة  األولى املشتركة املرحلة الثانوية - نظام املسارات : السنة  الثانية
علم البيانات معاجلة الصور املتقدمة

الذكاء االصطناعي التقنية واحلياة

HTML البرمجة باستخدام لغة HTML البرمجة باستخدام لغة ترميز النص التشعبي

املرحلة املتوسطة : الصف الثاني املتوسط املرحلة املتوسطة : الصف األول املتوسط
جمع املعلومات  االتصال باإلنترنت 

مخطط املعلومات البياني التنسيق املتقدم والدوال

البرمجة باستخدام لغة بايثون البرمجة مع بايثون

املرحلة االبتدائية : الصف اخلامس والسادس املرحلة االبتدائية : الصف الرابع
  عاملي املتصل تعلم األساسيات

التعامل مع املستندات استخدام الوسائط املتعددة

البرمجة يف سكراتش ابدأ البرمجة باستخدام سكراتش
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نماذج

76

ي لتوحيد المملكة العربية السعودية. طلب منك 
يوم 23 من سبتم�ب من كل عام هو اليوم الوط�ف  

ي جميع أنحاء البالد.
معلمك عرض بعض الملفات والصور الخاصة بهذا االحتفال �ف

الجزء األول

ي الخاص بك وكلمة المرور.
و�ز  زيارة الموقع drive.google.com، ثم كتابة عنوان بريد جوجل اإللك�ت

ً
عليك أول  >

 ."G10.S1.2.1_ستجد ملًفا تم إنشاؤه من ِقبل معلمك وتمت مشاركته بعنوان "توحيد_المملكة_العربية_السعودية  >
." ي مجلد "تمت مشاركته معي

ابحث عنه وافتحه، حيث ستجده �ز

<  ستالحظ أن هذا المستند فارغ، ولكنك ستستخدمه للدردشة مع أعضاء المجموعات األخرى لتحديد الصور والملفات 
ي أثناء ذلك الحظ المربــع الملون بأسماء 

. تعاون مع زمالئك من خالل العمل مًعا عىل نفس الملف، و�ز ي تفضلها أك�ث ال�ت
المجموعات، الذي يظهر عىل الشاشة عند كتابة شخص ما شيًئا ما.

ي
الجزء الثا�ف

ي مجلد عىل 
ي السعودي ونّزل بعض الصور. احفظ المعلومات والصور �ز < ابحث عن معلومات من الويب حول اليوم الوط�ز

ها بالشكل المناسب. سطح مكتبك وَسمِّ
ي وكلمة المرور لحساب مايكروسوفت.

و�ز يد اإللك�ت ُزر onedrive.live.com وسجل دخولك باستخدام ال�ب  >

ي وجدتها مع إدراج بعض  ي باوربوينت( واكتب داخله المعلومات ال�ت
ئ ملًفا جديًدا )مستند وورد أو عرض تقديمي �ز <  أن�ش
الصور حول االحتفال. تمتلك تطبيقات أوفيس 

ي برامج 
ويب الوظائف األساسية نفسها الموجودة �ز

مايكروسوفت أوفيس.
ي نّزلتها. حّمل صورة من تلك ال�ت  >

ي 
<  عند االنتهاء من عملك، شارك ملفك مع با�ت

المجموعات، واضبط اإلعدادات بحيث يتمكن 
المستلمون فقط من تحرير الملف، وذلك دون إتاحة 
إمكان فتح الملف إن تمت إعادة توجيهه إىل شخص 

آخر.

<  ستستقبل أيًضا أعمال المجموعات األخرى، افتحها 
واقرأها وشارك بتعليقاتك عليها.

ي النهاية ِافتح ملفك، واقرأ التعليقات من اآلخرين 
<  �ز

ورية بحيث يصبح ملفك  وأجِر أي تصحيحات �ز
. ي 23 سبتم�ب

جاهًزا للعرض �ز

<  بعد انتهاء جميع المجموعات من عملها، نّزل جميع 
ي مجلد عىل سطح 

ملفات المجموعات واحفظها �ز
مكتبك.

تدريب 4
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 الوحدة الثانية:
الذكاء االصطناعي

األدوات
م اآللة لألطفال

ُّ
 <  منصة تعل

)Machine Learning for Kids(

)MIT Scratch( سكراتش >

أهداف التعلم
ي هذه الوحدة:

ستتعلم �ف

الرقمي  التحول  ي 
والبيانات �ف الذكاء االصطناعي  <  دور 

للمجتمعات.

. < المفاهيم األساسية للذكاء االصطناعي

. ي الذكاء االصطناعي
م اآللة �ف

ُّ
< أهمية تعل

م اآللة.
ُّ
< تحديد أنواع تعل

م اآللة.
ُّ
< طريقة عمل تعل

م اآللة.
ُّ
< تحديد التطبيقات المختلفة لتعل

م اآللة.
ُّ
< كيفية إنشاء نموذج تعل

ي سكراتش.
م اآللة �ف

ُّ
< كيفية برمجة نموذج تعل

كز  ، وس�ت ي هذه الوحدة عىل مفاهيم الذكاء االصطناعي
ستتعرف �ف

تتعلمها،  أن  لآللة  يمكن  ي 
ال�ت المختلفة  والمهام  اآللة  م 

ُّ
تعل عىل 

ي النهاية ستتعلم 
ئ أيًضا نموذج تعلم اآللة الخاص بك. و�ف وستن�ش

.)Scratch( ي برنامج سكراتش
كيفية استخدام نموذج تعلم اآللة �ف

6. نينتندو وي )Nintendo Wii( للتحكم عن بعد

 )Wii( الخاص بجهاز ألعاب وي )لقد مّثل جهاز التحكم )الريموت
م ألول مرة تجربة واقعية للغاية  ثورة في عالم األلعاب، حيث قدَّ
التحكم في  البيسبول. يمكنه  أو  التنس  تشبه اإلمساك بمضرب 
اللعبة وإدراك اتجاه الحركة نحو األعلى واألسفل ولليمين ولليسار 

وكذلك لألمام وللخلف، وكذلك حركة دوران اليد.

)VR gloves( 8. قفازات الواقع االفتراضي

يرتديه  أن  يمكن  آخر  قفاٍز  أي  االفتراضي  الواقع  قفاز  يشبه 
الشخص، حيث إنه يوفر استجابة سريعة ودقة متناهية وراحة في 
التوصيل والتشغيل لنقل حركات اليد إلى بيئة الواقع االفتراضي، 
كما يتيح القفاز عملية االستشعار عن طريق اللمس والتحكم في 

تلك البيئة.

 7. نظارات الواقع االفتراضي 
)Virtual Reality )VR( headsets(

ل الواقع االفتراضي نوًعا من محاكاة الواقع الحقيقي بشكل  ُيمثِّ
والتي  االفتراضي،  الواقع  نظارات  استخدام  خالل  من  ثري 
تعطينا انطباًعا بوجودنا في عالم مختلف تماًما. تشمل هذه 
النظارات العديد من األزرار وأدوات التحكم في الحركة، والتي 

تستخدم عادًة في ألعاب الفيديو.

ف من إسقاط أو رمي جهاز Wii Remote عن طريق الخطأ، يمكن استخدام  لمنع الالعب�ي
يط معصم. يمكن أيًضا تغليف الريموت بغالٍف مطاطي واٍق لحمايته من الكرس والتلف. �ش

نصيحة

1544

تدريب 2

إنشاء االختصارات

الملفات  مع  التعامل  عند  مهمة  االختصارات  تعد  لماذا 
والمجلدات؟ طّبق الخطوات أدناه ثم أجب عن األسئلة التالية.

اآلن ِحّل المتاهة التالية ثّم ناقش مع معلمك: 	

الملفات •	 إلى  للوصول  االختصارات  استخدام  ُيعد   لماذا 
والمجلدات أفضل من البحث عنها؟

1. افتح مجلد الصور.

ي يمكنك رؤيتها؟ 2. كم عدد الصور ال�ت

. ف ئ اختصارين لصورت�ي 3. أن�ش

ة عىل سطح المكتب. ئ اختصارين آخرين مبا�ش 4. أن�ش

5. احذف االختصارات.

هل ال يزال بإمكانك العثور عىل الصور األصلية؟

املهارات الرقمية - الصف اخلامس

التقنية الرقمية - نظام املسارات
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الفنون
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املرحلة الثانوية:
نظام املسارات: السنة الثانية.

يتسم المنهج باآلتي

الصفوف المستهدفة

ربط الفنـــون بحياة املتعلمـــن، وتعريفهم بأهمية 
الفن لإلنســـان ودوره يف املجتمع.

إحيـــاء التـــراث والفلكلور الشـــعبي والفني، ونقله 
مبا يخـــدم املجتمع ويؤصـــل التراث.

تنميـــة التفكيـــر اإلبداعـــي )الطالقـــة، واملرونـــة 
واألصالـــة( مـــن خـــالل األنشـــطة الفنيـــة.

مواكبة التَّطـــور التِّقني واملخترعـــات احلديثة يف 
قميـــة واجلرافيك. مجـــال الفنون الرَّ

إنتاج مشـــروع فصلـــي يتضمن اســـتخدام نوعن 
قمي  علـــى األقل من أنـــواع الفن التشـــكيلي، والرَّ

واألدائي.

ـــة يف احلضارات  التَّعـــرف علـــى املنجـــزات الفنيَّ
املختلفة واالســـتفادة من املنجز الفني اإلنســـاني 

عبـــر التاريخ.

فهـــم دور الفـــن يف توجيـــه الســـلوك اجلمالـــي 
للفرد واملجتمـــع، واحملافظة علـــى البيئة، والنمو 

االقتصـــادي وعالقتـــه بالصناعة والتســـويق.

ــذوق  ــد وتـ ــة نقـ ــم ملمارسـ ــة للمتعلـ ــة الفرصـ إتاحـ
ــة. ــال الفنيـ األعمـ

تلبيـــة حاجـــات ورغبـــات املتعلم من خـــالل إنتاج 
متنوعة. فنيـــة  أعمال 

تعزيـــز قيـــم التَّعـــاون وتقبـــل اآلخريـــن، والعمـــل 
بـــروح اجلماعـــة مـــن خـــالل دمـــج املتعلمـــن يف 

األنشـــطة الفنيـــة.

0102

0304

0506

0708

0910
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الهدف

المحتوى

يهـــدف هـــذا املنهـــج إلـــى إنتاج مشـــاريع فصليـــة تعاونيـــة ذات قيمـــة نفعية وجماليـــة، حتقق 
متطلبـــات ســـوق العمـــل وتســـاهم يف إشـــراكهم فيـــه مســـتقباًل. بحيث يتـــم اختيـــار موضوع 
 املشـــروع يف بدايـــة الفصـــل الدراســـي، مـــن خـــالل طـــرح موضـــوع عـــام علـــى ســـبيل املثال
ال احلصـــر )املوضوعـــات الوطنيـــة أو االجتماعيـــة(، أو موضـــوع له عالقة بالبيئـــة )فصل من 
فصـــول الســـنة(، أو حقبـــة زمنية )لوحـــة فنية من العصر األندلســـي(. ثم يقـــوم الطلبة - بعد 
حتديد املوضوع- بتصميم املشـــروع وتشـــكيله وإخراجه، وتوظيف املعرفـــة بأنواع الفن الثَّالثة 

قمـــي واألدائي، وتقنياتها ومهاراتها التي اكتســـبها خالل الفصل الدراســـي. التَّشـــكيلي والرَّ

وقـــد جـــاء عرض هذا الكتاب بتنظيـــم تربوي فاعل، يعكس توجهات املنهج وفلســـفته، ويحتوي 
علـــى مجموعـــة من املوضوعات التي تناســـب قـــدرات الطالب/ة، كذلك اشـــتمل احملتوى على 
أنشـــطة متنوعة املســـتوى، ومراعية للفروق الفردية؛ لتســـاعد على تأكيـــد املعارف واخلبرات 
واملهـــارات املكتســـبة، ولتحقـــق الثقافـــة الفنيـــة والبصرية، وترتقـــي بالذائقـــة اجلمالية للفرد 

واملجتمع.

المحتويات

ال�ضفحةالمــو�ضـــــــــــــــــــــوع

مة ٦المقدِّ

ر الفنون للتَّعليم الثَّانوي  9اأهداف مقرَّ

ر الفنون  10التَّقويم في مقرَّ

الوحدة الأولى: مفهوم الفن 

ل: تعريف الفن  1٤المو�ضوع الأوَّ

٢٤المو�ضوع الثَّاني: بناء العمل الفني 

٣٨المو�ضوع الثَّالث: مكونات العمل الفني 

الوحدة الثانية: تطور الفن 

ل: تاريخ الفن  ٤٤المو�ضوع الأوَّ

عودي  ٥0المو�ضوع الثَّاني: تطور الفن ال�ضُّ

1٣٢الم�ضروع الف�ضلي 

1٣٥الم�ضطلحات 

1٤1فهر�س الأ�ضكال وال�ضور

1٤٦المراجع

الوحدة الثَّالثة: الإنتاج الفني 

ل: اللَّون   ٦0المو�ضوع الأوَّ

٦٤المو�ضوع الثَّاني: المنظور 

٦٨المو�ضوع الثَّالث: الإنتاج في الفن الت�ضكيلي

قمي  ابع: الإنتاج في الفن الرَّ 9٤المو�ضوع الرَّ

11٦المو�ضوع الخام�س: الإنتاج في الفن الأدائي 
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نماذج

16

يوؤدي �لفن �لعديد من �لوظ�ئف �لتي ت�س�هم يف �إ�سب�ع ح�ج�ت �لإن�س�ن �ملتنوعة، ومن �أبرز وظ�ئفه م� ي�أتي: 

الفن لغة عاملية للتفاهم والرتابط الإن�ساين.. 	
الفن هو غاية يف حد ذاته، فالبحث يف الفن يكون من اأجل الفن نف�سه.. 	
التنفي�س عن النفعالت، وا�ستبدال امل�ساعر املوؤملة، باإحداث تغيري يف النف�س الإن�سانية.. 	
حفظ ونقل ما اأنتجه الفنان من اإبداع وفكر، واأثر جمايل لت�ستمتع به الأجيال الالحقة.. 	
مغايرة العامل الواقعي باآخر خيايل مثايل، اأو حفظ �سورة الواقع احلقيقي والتاأكيد عليه.. 	

حتقيق املتعة عن طريق اإنتاج الأعمال الفنية وتذوقها.. 	

�شكل )5( تعريف الفن

�لفـــــــن

مه�رة
تكت�سب

ن�س�ط
�إن�س�ين

)نظ�م( له 
�أدو�ت

�نعك��س
لفل�سفة
�لع�سر

ب�خلربة ب�ملالحظة
و�ملم�ر�سة

ب�لتجربة 
و�لكت�س�ف

�لتعبري عن 
�لع�مل �لد�خلي 

للفن�ن

فن ذو بعدين
هيكل تكوين 
�لعمل �لفني

عن��سر بن�ء 
�لعمل �مل�دي

�لتعبري عن 
�لع�مل �خل�رجي 

للفن�ن

فن ذو ثالثة 
�أبع�د

�بتد�ع فن من 
خالل فكر ذهني 

خ�ل�س

�أ�س�س بن�ء �لعمل 
�مل�دي

مع��سرة فنون �أد�ئية مثل ع�سور حديثةع�سور قدمية
�لدر�م� و�لتمثيل

فنون ب�سرية 
)ت�سكيلية-رقمية(

من �لعلوم
�لإن�س�نية

له �آنو�ع 
عديدة
مثل..

ب�لدر��سة

معرفة وعلممه�ر�ت تفكري

55

عودي: قمي السُّ الفن الرَّ

قمي  عوديني )ن�شاء ورجال( دور وا�شح يف الهتمام بالفن الرَّ كان للفنانني ال�شُّ
عودية،  ملواكبة الت�شارع املعريف والتقني، والتطور الذي ت�شهده اململكة العربية ال�شُّ
من  العديد  واأقيمت  والعناية،  الهتمام  تلقى  قمية  الرَّ الفنية  الأعمال  وبداأت 
واأق�شام  كليات  ون�شطت  اململكة،  داخل  قمي  الرَّ الفن  يف  املتخ�ش�شة  املعار�س 
قمي وا�شتحداث بع�س الكليات اخلا�شة به موؤخًرا.  اجلامعات يف تدري�س الفن الرَّ

عودية  ال�سُّ العربية  اململكة  اأقيم يف  اأول معر�س فني رقمي  بالتعاون مع زمالء ال�سف لنحاول البحث عن 
ونناق�س التايل:

من امل�ضاركني يف املعر�س؟. 1
ما املو�ضوعات التي مت تناولها يف الأعمال املعرو�ضة؟. ٢
كيف نقيم الأعمال ا�ضتناًدا على معناها وم�ضمونها؟. ٣

٣نشاط

با�ستخدام تطبيقات االأجهزة اللوحية، لنقم بت�سميم ودمج �سور رقمية عن تاريخ مدينة من مدن اململكة 
العربية ال�سعودية، بحيث تت�سمن العنا�سر التالية: 

�ضور تاريخية عن املدينة. . 1
اأدوات وحرف تتميز بها هذه املدينة. . ٢
�ضور من الطبيعة لأهم النباتات امل�ضهورة. . ٣

4نشاط

ال�ضكل )٦1(  كولج رقمي 
للفنانة فدى الح�ضان

113

�ضكل )4٣	(  �سورة تو�سيحية لمخططات ت�سميم الإنفوجرافيك

اخرت اأحد املو�ضوعات التالية لت�ضميم مل�ضق فني باأ�ضلوب ت�ضميم املعلومات:
املدن ال�ضياحية يف اململكة العربية ال�ضعودية.. 	
الفنون ال�ضعبية ال�ضعودية.. ٢
م�ضاكل �ضحية يجب جتنبها.. ٣
عادات �ضحية مفيدة.. 4
اأحد الريا�ضات املميزة.. 5
اأنواع النقو�س اجلدارية يف اململكة العربية ال�ضعودية.. ٦
ن�ضائح لالهتمام بالبيئة.. ٧
م�ضاريع ال�ضتدامة يف اململكة العربية ال�ضعودية. . ٨

٥نشاط

120

العرضة السعودية:

ال�سعودي  ال�سعب  الفنون الأدائية ورمز من رموز هذا الوطن، تت�سل بحياة  اأرقى  ال�سعودية من  تعترب العر�سة 
وفيها ا�ستح�سار للذاكرة التاريخية، انطلقت بداياتها من �سور ال�ستعداد للمعارك اأثناء توحيد البالد على يد امللك 
عبد العزيز بن عبد الرحمن اآل �سعود -رحمه اهلل- ثم اأ�سبحت الآن �سورة من �سور الفرح والتالحم بني القيادة 
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ال�ضكل )5٠	( خادم الحرمين ال�سريفين الملك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود - حفظه اهلل- وهو يوؤدي العر�سة 
ال�سعودية
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املرحلة الثانوية:
نظام املسارات: السنة الثانية.

يتسم المنهج باآلتي

الصفوف المستهدفة

حتقيـــق التكامـــل مع الـــوزارات األخـــرى كالصحة 
النفســـية.  الصحـــة  لتعزيـــز  الوطنـــي  واملركـــز 
واالســـتفادة من تطبيقاتها املجانية للياقة البدنية. 

وتوظيـــف  للتعلـــم  متنوعـــة  أســـاليب  اســـتخدام 
أمنـــاط التعلم النشـــط يف كافة األنشـــطة الفردية 

واجلماعيـــة.

توظيـــف القصص يف دعـــم املوقف التعليمي،  على 
ســـبيل املثال  يف حاالت االكتئاب يف فصل الصحة 

النفســـية وكيفية التواصل مع املختصن حللها.

تســـاعد اللياقـــة البدنيـــة الطالب علـــى التفاعل 
بشـــكٍل إيجابّي مـــع محيطه. 

والـــوالء  الوطنيـــة  واملســـؤولية  القيـــم  ترســـيخ 
اهلل. حفظهـــا  الرشـــيدة  للقيـــادة 

والســـعي  الغذائيـــة،  الطلبـــة  عـــادات  حتســـن 
صحيـــاً.   الئقـــاً  جســـماً  إلكســـابهم 

الربـــط بالواقـــع مـــن خـــالل احلياة الشـــخصية 
للطالـــب مـــن غـــذاء ونشـــاط بدنـــي، وســـالمة 

وعـــادات غذائيـــة. شـــخصية، 

دعـــم الطلبـــة  يف حتقيـــق التـــوازن بـــن كاّفـــة 
جوانب اإلنســـان، عقليـــة كانـــت، أم أخالقية، أم 

. جسمية

اإلســـهام يف تقويـــة شـــخصية الطالـــب ، وصقل  
مهـــارات االتصـــال لديـــه؛ وجعل اللياقـــة البدنية 

ســـبياًل للتفاعـــل اإليجابي مـــع املجتمع.

يوفـــر مســـتهدفات معـــارف كانـــت متطلـــب يف 
الســـنة التحضيريـــة فـــى بعـــض اجلامعـــات.
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الهدف

المحتوى

تشـــتمل األهـــداف العامـــة لكتـــاب اللياقة والثقافـــة الصحية علـــى توضيح مجموعـــة متنوعة من 
املفاهيـــم الصحية النفســـية واالجتماعية والشـــخصية والبدنية. كذلك يهـــدف الكتاب إلى التمتع 
مبســـتوى لياقـــة بدنيـــة معزز للصحة، وزيادة ممارســـة األنشـــطة البدنية للرفع مـــن جودة احلياة 
خالل مرحلة الشـــباب. ويهتم الكتـــاب بتعريف الطلبة باالضطرابات النفســـية كالتوتر والضغوط 
واالكتئـــاب، وتعزيـــز مهـــارات التعامل معها يف احليـــاة اليومية. ومن أهداف الكتـــاب تنمية الوعي 
الغذائـــي واملعرفـــة الغذائيـــة املتعلقـــة بالوجبات الصحية، والســـعرات احلراريـــة، وبرامج احلمية 
والتحكـــم بالـــوزن القائمـــة علـــى التوصيـــات الصحيـــة املوثوقة. وأخيـــراً يهدف الكتـــاب إلى رفع 
مســـتوى الوقايـــة مـــن تعاطي املخدرات واســـتخدام التبغ من خـــالل زيادة الوعي باآلثار الســـلبية 

علـــى صحة الفرد واألســـرة واملجتمـــع، وتعزيز مهـــارات الرفض واملقاومة لتلك الســـلوكيات. 
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نماذج
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2 .:)Faith Wellness( العافية األإيمانية
توؤثر العافية األإمُيانية املكت�شبة من العقيدة األإ�شالمية يف جميع اأبعاد العافية، فقيام الفرد بالواجبات الدينية، والتزامه باألأخالق األإ�شالمية 
احلميدة جتلب العافية األإمُيانية له. ومن ركائز العافية األإمُيانية قيمة "الو�شطية"، فالبد من غر�ض مفاهيم الو�شطية واألعتدال والت�شامح 
اإنَّ العافية األإمُيانية مرتبطة بالعافية البدنية والعاطفية والعقلية؛ فالتم�شك بالعقيدة األإ�شالمية ال�شمحة يقلل من األأمرا�ض  يف املجتمع. 

النف�شية.

3 .:)Emotional Wellness( العافية العاطفية
ا-  تت�شمن العافية العاطفية قدرة الفرد على فهم م�شاعره اخلا�شة، وتقبل حدودها، وحتقيق توازن عاطفي يف حياته، كما تت�شمن -اأي�شً

القدرة على التعبري عن امل�شاعر باأ�شلوب منا�شب، والتكيف مع التغيري، والتعامل مع التوتر ب�شكل �شحي، واأل�شتمتاع باحلياة. 

4 .:)Mental Wellness( العافية العقلية
ا- العافية الفكرية، وتعني قدرة الفرد على ا�شتيعاب كل جديد، واإيجاد الفر�ض لتعلم املزيد، وفهم اأمور احلياة، والتفاعل مع  ُت�شمى -اأي�شً
العقلية؛ فهو يكت�شف امل�شاكل، ويوجد احللول املنا�شبة حللها  العافية  الن�شط فكرًيا �شرورة ألكت�شاب  اإن العقل  باإيجابية وفاعلية.  املحيط 

بطريقه عقالنية وواقعية.

	 .:)Social Wellness(  العافية األجتماعية
وتعني قدرة الفرد على اإيجاد �شبكة اإيجابية قوية من العالقات األجتماعية، التي توؤدي اإىل حياة �شحية ممتدة. اإن اإحدى ال�شمات املميزة 

للعافية األجتماعية هي القدرة على التوا�شل مع األآخرين، �شواء داخل األأ�شرة اأو خارجها؛ مما ي�شهم يف احلفاظ على عالقات ثابتة قوية. 

6 .:)Environmental Wellness(  العافية البيئية
تت�شمن عافية املحيط البيئي، الذي يوؤثر على احلالة ال�شحية للفرد. وتركز العافية البيئية على �شبل املحافظة على البيئة املحيطة، واتخاذ 
اإجراءات حتمي املجتمع املحلي والعامل اخلارجي من التلوث البيئي، الذي ي�شمل: تلوث الهواء، واملياه، والغذاء، والتعر�ض لن�شبة عالية من 

األأ�شعة فوق البنف�شجية، والتدخني ال�شلبي، وال�شو�شاء. 

�ل�صكل رقم )1-1(: �نبعاث �لغاز�ت من �أحد

�لم�صانع �لتي قد توؤدي �لى تلويث �لماء و�لتربة و�لهو�ء. 

43

و�لعاملي��ة  �لوطني��ة  و�لدر��س��ات  �ألإح�س��اء�ت  ت�س��ر 
�حلديثة �إىل �رتفاع ن�س��بة �نت�س��ار �خلمول �لبديِّن بني 
�أو�س��اط �ل�س��باب من كال �جلن�س��ني، على �سبيل �ملثال، 
در��س��ة قام��ت بر�سد عدد �خلط��و�ت �ليومية لكل فرد 
يف جمموع��ة م��ن �ل��دول، وك�س��فت �لنتائ��ج �نخفا���ض 
ع��دد �خلط��و�ت ل��دى �ألأف��ر�د ع��ن �س��تة �آألف خط��وة 
يف بع���ض �ل��دول، ومنه��ا: �لرب�زي��ل، �أمري��كا، �لهن��د، 
ومنطق��ة �خلليج �لعربي )�ل�س��كل رق��م 2-2(. و�أو�ست 
�لدر��س��ات ب�س��رورة توجي��ه �ل�س��باب و�ملجتمع��ات �إىل 
�أهمي��ة �لتقلي��ل م��ن �س��اعات �خلم��ول �لب��ديِّن، وزي��ادة 
�لن�س��اط و�حلرك��ة. فك��رة �جللو���ض وقل��ة  �س��اعات 
�حلركة تت�س��بب يف �إ�سعاف �أجهزة �جل�س��م، وبالتايل 

ي�سب��ح �جل�س��م �أق��ل مقاوم��ة لالأمر����ض.

م�شتويات انت�شار �شلوك الخمول البدني 

ال�شكل رقم )2-2( يو�شح معدل عدد الخطوات في اليوم حول العالم.

رتب - من وجهة نظرك - �أ�سباب �سيوع �خلمول �لبديِّن تنازلًيا، بحيث ياأتي �ألأهم �أوأًل ثم �ملهم؟ و�سارك قائمتك مع زمالئك يف  	
�ل�سف، وألحظ ما بينكم من ت�سابه �أو �ختالف يف ترتيب �ألأ�سباب. 

 

تاأمل فيما قراأت  2-3ن�شاط

ن�شب الممار�شين للن�شاط البدني في المملكة العربية ال�شعودية:

حددت �لهيئات �لوطنية و�لدولية متو�سط عدد �ساعات �ألأن�سطة �لبدنية �لتي يحتاج �جل�سم تاأديتها يف �أ�سبوع و�حد ب��)ممار�سة ن�ساط بديِّن 
ب�سدة متو�سطة يعادل 150 دقيقة يف �ألأ�سبوع، �أو ممار�سة ن�ساط بديِّن ب�سدة مرتفعة يعادل 75 دقيقة يف �ألأ�سبوع( لفئة �لبالغني، وقد �أظهرت نتائج 
�ألإح�ساء�ت �لريا�سية للهيئة �لعامة لالإح�ساء �أن ن�سبة �ل�سكان �لذين ميار�سون �لن�ساط �لبديِّن ملدة 150 دقيقة على �ألأقل �أ�سبوعيًّا يف �ململكة 
بلغت )29.7%( بزيادة )9.7( نقطة مئوية مقارنة بعام 2019. وبلغت ن�سبة �لذكور �لذين ميار�سون ن�ساًطا بدنيًّا )36.1%( يف حني بلغت ن�سبة 

�ألإناث �لالتي ميار�سن ن�ساًطا بدنيًّا )%20.3(.
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�سارك  	 �لبديِّن.  �لن�ساط  ملمار�سة  و�ملهدد�ت  �لفر�ض  من  عدًد�  و�كتب  �ل�سكني،  و�حلي  �ملدر�سة  يف  �لبديِّن  �لن�ساط  و�قع  يف  تاأمل 
قائمتك مع �ألأ�سرة وزمالئك يف �ل�سف. ��ستفد من �ألأمثلة �لتو�سيحية يف �جلدول �لتايل:

التهديداتالفر�ض
 مثال تو�شحي: يوجد ن�شاط ريا�شي يف فرة اال�شراحة يف املدر�شة

عبارة عن م�شابقة كرة قدم.
 مثال تو�شيحي: يوجد تقاطع �شارعني رئي�شني اأمام ملعب

كرة ال�شلة يف احلي، ي�شكل خطورة على امل�شاة

الجدول رقم )2-7(  ن�شاط تطبيقي لتحديد الفر�ض والتهديدات الخا�شة بممار�شة ال�شاط البدني

ا�شتك�شاف، الفر�ض والتهديدات للممار�شة الن�شاط البدين  2- 20ن�شاط

حتديد الهدف من ممار�شة الن�شاط البدين ب�شكل �ا�شح �دقيق ي�شمن األ�شتمرار يف ممار�شة  	
الن�شاط �ي�شهم يف جعل التنفيذ �شهإًل �ممتًعا. 

اأ�شمن خطة الن�شاط البدين باألأن�شطة   �الريا�شات �األألعاب التي اأحبها �ا�شتمتع مبمار�شتها. 	
اأحدد يوًما اأ� يومني يف كل اأ�شبوع أل اأمار�ض فيها الن�شاط البدين ألأجل ق�شاء التزاماتي اخلا�شة. 	
اأطلب الدعم �امل�شاندة من املتخ�شني ل�شمان جناح ممار�شة الن�شاط البدين ب�شكل �شحي �اآمن  	

�نافع �ممتع، )مثل معلم الرتبية البدنية �اللياقة �الثقافة ال�شحية(.

ماذا تعلمت؟

التقومي
تعرف الخطة ال�شخ�شية لممار�شة الن�شاط البدني باأنها: 

 

تبنى الخطة ال�شخ�شية لممار�شة الن�شاط البدني والريا�شي في ثالث خطوات متتالية هي: 
 .1

 .2

 .3
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يو�جه �ألإن�صان �ألأحد�ث �ل�صعبة يف حياته �ليومية، مثل: وفاة فرد عزيز، �أو �لف�صل يف حتقيق �ألأهد�ف، �أو �نتهاء �لعالقات، ومن �لطبيعي 
�أن ي�صاحب هذه �ألأحد�ث �ل�صعور باحلزن �ل�صديد، وقد يعتقد �لفرد �أنه قد �أ�صيب باألكتئاب. 

ويف �لو�قع �أن �ل�صعور باحلزن �أمر طبيعي عار�س، بينما ي�صبه �ألكتئاب يف بع�س �خل�صائ�س، مثل: �لعبو�س، و�لعزلة. �جلدول رقم (1-6)  
يو�صح �لفروق بني �ألكتئاب و�حلزن:  

احلزن االكتئاب

رد فعل طبيعي  رد فعل غير طبيعي ي�سل اإلى المر�س 

ال�سعور باحلزن يكون موؤقًتا، وال يزال الفرد قادًرا على 
اال�ستمتاع احلياة، ويطلع اإىل امل�ستقبل باإيجابية. 

 ال�سعور بالحزن م�ستمر، والفرد غير قادر على اال�ستمتاع 
بالحياة، ويفكر في الم�ستقبل ب�سلبية.

الثقة يف النف�س وتقدير الذات  تهتز الثقة في النف�س وي�سعر بالدونية وعدم تقدير الذات 

الجدول رقم )6-1(  الفروق بين االكتئاب والحزن

ميكن �لتعامل مع �ألكتئاب باإتباع �ألإر�صاد�ت �لتالية:
الحر�س على ممار�سة الن�ساط البدني.1. 
ممار�سة االأعمال االإيجابية كال�سدقة والعمل التطوعي.2. 
تنظيم الوقت واإعداد قائمة لآلإنجازات اليومية ومواعيدها.3. 
الحر�س على الم�ساركة االجتماعية وتعزيز الروابط والعآلقات مع االأهل واالأ�سدقاء.4. 
ممار�سة التدوين والكتابة ت�ساعد في التعبير عن الم�ساعر التي ي�سعب التحدث عنها.	. 
تعلم تقنيات اال�سترخاء كالتفكير التاأملي، وتمرينات االإطالة لع�سآلت الج�سم.6. 
تجنب اتخاذ القرارات المهمة في حال ال�سعور باالكتئاب؛ الأن ال�سخ�س المكتئب ت�سعف لديه القدرة على التفكير المنطقي.	. 
طلب الم�ساعدة من االآخرين، والدعم االجتماعي اأو الطبي اإذا لزم االأمر.8. 

الفرق بني احلزن واالكتئاب:

التعامل مع االكتئاب:
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المواد الداعمة

دليل املعلم. إطار املنهج.

برنامج تطوير مهني تعليمي )حقيبة 
تدريبية(.

مقرر إلكتروني: يتضمن محتوى 
إلكتروني تفاعلي يرتبط بأهداف 

التعلم وتستخدم فيه أدوات متنوعة 
للقياس والتقومي.
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القرآن الكريم وتفسيره
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يتسم المنهج باآلتي

تنميـــة مهـــارات التفكير العليـــا لدى الطالـــب؛ من خالل 
األنشـــطة النوعية التي تضمنها الكتـــاب املقرر، وتوظيف 

أمناط التعلم النشـــط مـــن خاللها.

تنميـــة قـــدرات الطالـــب األدائيـــة والبحثيـــة، ومهـــارات 
توظيـــف التقنيـــة بالعمليـــة التعلميـــة لديـــه؛ مـــن خـــالل 
املشـــروعات األدائيـــة واألنشـــطة البحثيـــة والتقنيـــة.  

تضمـــن املقـــرر معلومـــات إثرائيـــة متنوعـــة: دينيـــة، 
واجتماعيـــة. لغويـــة، 

لـــدى الطالـــب؛ مـــن خـــالل  التعـــاون  تكريـــس قيمـــة 
زمالئـــه. مـــع  املشـــتركة  األنشـــطة 

ترســـيخ القيم الدينية والوطنية، وقيـــم املواطنة العاملية 
يف نفوس الطالب.

تقـــدمي أمنـــوذج مميـــز لتصميـــم املناهـــج قائـــم علـــى 
 التنـــوع يف عـــرض احملتوى وبناء األنشـــطة عبـــر الدروس 

)One title, different stories(

ربـــط الطالـــب بالعلـــم الشـــرعي األصيـــل؛ مـــن خالل 
إحالتـــه إلـــى مجموعـــة مـــن كتـــب العلـــم املوثوقة.

ربط الطالب باحملتـــوى اإلثرائي على املوقع اإللكتروني 
اإلثرائية. لبوابة عن 

ربـــط املعانـــي واملفاهيـــم القرآنيـــة يف ذهـــن الطالـــب 
بالســـياقات الثقافيـــة واالجتماعيـــة احملليـــة والعامليـــة 

الصلـــة. ذات 

املرحلة الثانوية:
نظام املسارات: السنة األولى املشتركة. 

الصفوف المستهدفة
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الهدف

المحتوى

يأتـــي تطويـــر مقـــرر )الدراســـات اإلســـالمية: القـــرآن الكـــرمي وتفســـيره(؛ مواكبـــاً لعمليات 
حتديـــث وزارة التعليـــم برامجهـــا وخططهـــا، وانتقالها مؤخـــراً إلى نظام املســـارات يف املرحلة 
الثانويـــة؛ مبـــا يدعم تأهيـــل الطالب للحيـــاة، ويعزز انتمائـــه الوطني، ويعّده وفق مســـتجدات 
ومطالب مهن املســـتقبل؛ ســـعيا للمواءمة بن مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية واحتياجات 
ســـوق العمـــل، من خـــالل توفير معـــارف نوعية للمتميزيـــن واملوهوبن، وحتفيزهم، واســـتثمار 

قدراتهم يف اإلبـــداع واالبتكار.  

ويتناول مقرر )الدراســـات اإلســـالمية: القرآن الكرمي وتفسيره( مادة القرآن الكرمي والتفسير، 
م خالل الفصل األول من الصف األول الثانوي )الســـنة املشـــتركة(، ويســـتهدف تأســـيس  ويقدَّ
شـــكل جديـــد من أشـــكال التكامل بن مقـــررات التربية اإلســـالمية، يتم من خاللـــه االندماج 
والتكامـــل بن القرآن الكرمي والتفســـير بشـــكل يحقـــق أهداف مجال القـــرآن الكرمي وعلومه، 

ويربـــط بـــن فروع املجال، ويراعي متايز فلســـفة كل فـــرع وأهدافه اخلاصة.
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نماذج
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امسح رمز االستجابة، ثم استخلص من املقطع املرئي أبرز املوضوعات التي اشتملت عليها سورة يوسف:
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 ~    الوالية والقيادة لها ركنان: القوة (ومنها التمكن املعرفي واملهاري) واألمانة، قال تعالى:
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جواز طلب الوالية -كالقضاء واإلدارة- ملن وثق في قدرته على القيام بحقوقها، وعرف من نفسه  
الكفاءة واألمانة، وهذا يظهر في قوله تعالى ضمن اآليات الواردة في الدرس: (................
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ميّنت اهللا -تعالى- على عباده في هذه اآليات بأنه أنزل لهم مطرا؛ فمنه يشربون، وأنبت به شجرا؛ يرعى 
الثمار والفواكه؛ وفي هذا داللة على قدرة اهللا وفضله، وميّنت اهللا  الناس فيه أنعامهم، وأنبت به أنواع 
على عباده بأنه سّخر لهم الشمس والقمر والنجوم؛ لينتفعوا مبنافعها، ويستدلوا بها على معرفة السنني 
واحلساب واالجتاهات؛ وفي ذلك التسخير دالئل واضحة لقوم يعقلون، كما سّخر لهم سبحانه ما بّثه 

لهم في األرض من الدواب والثمار وغير ذلك مما تختلف ألوانه ومنافعه.
وميّنت اهللا على عباده بأن سّخر لهم البحر؛ ليأكلوا منه سمكا طريا، ويستخرجوا منه حلية وزينة من 
الآللئ وغيرها، وسّخر البحر للسفن؛ فتشق املاء والرياح حال جريانها، فيستفيد الناس من حركتها في 

أسفارهم وجتارتهم؛  وتلك نعم عظيمة تستحق الشكر. 
وميّنت اهللا على عباده بأن جعل في األرض جباال تثّبتها حتى ال تضطرب بهم، وجعل فيها أنهارا؛ ليشربوا 
منها، ويسقون منها بهائمهم وزروعهم، وجعل فيها طرقا؛ توصلهم إلى املكان الذي يريدون، وجعل 

في األرض معالم يستدلون بها على الطرق نهارا، وجعل النجوم لالهتداء بها ليال.
املخلوقات، كمن ال  أفمن يخلق مثل تلك  الناس:  للعبادة دون سواه؛ بسؤال  ثم يقرر اهللا استحقاقه 
يخلق شيئا؟! أفال تتذكرون نعمة اهللا عليكم وتتفكرون في حالكم ومآلكم، فتعرفوا هللا حقه؟! وإن 
تعدوا -أيها الناس- نعم اهللا عليكم، فلن تستطيعوا حصرها؛ لكثرتها وتنوعها، ومع هذا فإن اهللا يرضى 

منكم باليسير من الشكر مقابل إنعامه الكثير.

لال ع
يةا لال ع  ل ا عنا  ور   و وز عل ع ولتع

عن اللة

ُتسيمون

ذَرأ

ما ُيتزّين به من الآلليء واجلواهر ِحْلية

مواخر

اجلبال الراسيات املثّبتات لألرض رواسي

َمتيد
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المواد الداعمة

دليل املعلم.  إطار املنهج.

محتوى إثرائي وخطط دروس على 
منصة مدرستي.

مقرر إلكتروني: يتضمن محتوى 
إلكتروني إثرائي وتفاعلي داعم، يرتبط 

بأهداف التعلم، وتستخدم فيه أدوات 
متنوعة للقياس والتقومي. 

02 01
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التفكير الناقد
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يتسم المنهج باآلتي

الصفوف المستهدفة

تضمـــن مقـــوالت للقيـــادة الرشـــيدة، واعتمـــاد 
النصـــوص األدبية واملقـــاالت العلمية والصحفية، 
لشـــخصيات  وكلمـــات  مقـــوالت  إلـــى  إضافـــًة 
وطنيـــة، ممـــن لهـــا إســـهامات بـــارزة يف مجـــال 

واألدب. الفكـــر 

02
ترسيـــــخ القيـــــــــم واملسؤولية الوطنيــــة والــــوالء 

للقيـــادة الرشـــيدة حفظهـــا اهلل.

01

اســـتخدام أســـاليب متنوعـــة للتعلـــم، وتوظيـــف 
أمنـــاط التعلـــم النشـــط يف األنشـــطة الفرديـــة

واجلماعية.

تـــــوظيــــف الـقــــصـــــص املنـاسبــــــــــة، واألمثلـــة 
ــى  ــزة علـ ــة احملفــ ــروءة واملرئيـ ــوص املقـــ والنصـــــ

التفكيــــر.

04

06

حتصـــــــن الطــــــــالب والطالبــــــات من األفـــكار 
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الهدف

المحتوى

يهـــدف املنهـــج إلـــى إكســـاب الطالب مهـــارات التفكيـــر الناقـــد، وتنميـــة مهاراتـــه يف التفكير 
املنهجـــي والعقالنـــي القائـــم على أســـس منطقية وعلمية رصينـــة؛ مما ميكنه مـــن التروي يف 
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املنطقـــي، وكذلـــك يهدف املنهـــج لتمكن الطالب مـــن التعبير عن تصوراتـــه وجتاربه وعالقاته 
مـــع اآلخريـــن، وإخضاعها للقواعـــد العلمية الســـليمة للتفكير مع مراعاة محـــددات وضوابط 
التفكيـــر الناقـــد وحريـــة التعبيـــر البنـــاءة، مـــع االلتـــزام بقيـــم التســـامح واحتـــرام احلـــق يف 

االختالف.

كمـــا يهـــدف هذا املنهـــج حلصانة الطالب مـــن األفكار الهدامة بإكســـابه القدرة علـــى التمييز 
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   تواج��ه اإلإن�ش��ان يف حيات��ه اليومّي��ة م�ش��كالت غالًب��ا م��ا يتغاف��ل 
ع��ن بع�شه��ا اأو يكاب��د يف �ش��بيل جتاوزه��ا، غ��ر اأّن��ه إل ينج��ح يف ذل��ك اإإل 
بامتالكه اإلأدوات الّنظرّية والعملّية املنهجّية التي ت�ش��اعده يف الو�شول 
اإىل ح��لٍّ جُُم��ٍد. اإن مه��ارات الّتفك��ر الّناق��د كفيل��ة بتمكينه م��ن منهجّية 

علمّي��ة ناجح��ة يف ح��ّل تلك امل�ش��كالت.

متهيد 〈〈 األأهداف
اأتعّرف على مفهوم الم�شكلة.  .1

الم�شكالت  حل  مهارة  عالقة  اأدرك   .2
بالّتفكير الّناقد.

اأ�شّنف اأنواع الم�شكالت.  .3
الم�شكالت  حل  مراحل  على  اأتعّرف   .٤

واإ�شتراتيجياتها.
اأحّدد معّوقات حّل الم�شكالت.      .5

ك�ش��ف الّطال��ب ال�ش��عودي املخ��رع عبداإلإل��ه اجلديع��ي البال��غ من العمر ثالَث ع�ش��رَة 
�ش��نة يف حمادث��ة متلف��زة ع��ن ابت��كاره الّناجح لروب��وت )اآيل( ي�ش��اعد املر�شى الذين 
يعي�ش��ون مبفرده��م، وللم�ش��ّنني الذي��ن يعان��ون �شعوب��ة يف الّتنّق��ل، ول��ذوي اإلإعاق��ة 
احلركّي��ة  يف احل�ش��ول عل��ى اأدويته��م يف اإلأوق��ات املح��ّددة. وفيم��ا يل��ي احل��وار ال��ذي 

دار بين��ه وب��ني املذي��ع واملذيعة:
��ِن؟ ه��ل راأيت موقًف��ا معّيًنا  م ه��ذا اإلخ��راع لكبار ال�شِّ  املذيع��ة: م��ا ال��ذي جعل��ك تق��دِّ
اأّث��ر في��ك؟ ه��ل يف اأ�ش��رتك م��ن كبار ال�ش��ن من يج��د �شعوبًة يف تناول الّدواء بنف�ش��ه؟
عبداإلإل��ه: كان ج��ّدي يع��اين �شعوب��ة يف اأخ��ذ ال��ّدواء يف وقته، ففك��رت يف ابتكار هذا 

الروبوت مل�شاعدته واإعطائه الدواء. 
املذيع: كيف يعمل الروبوت؟ وكيف ميكن ا�شتخدامه دون اأن يف�شد الدواء؟ 

اإلأدوي��ة.  وتق�ش��يم  امل��اء  اإلأدوي��ة وو�ش��ع  لتخزي��ن  م��كان  الروب��وت  عبداإلإل��ه: يف 
د  دة عند َدقِّ اجلر���س، وهو مزوَّ ويق��وم بنق��ل ال��دواء م��ن امل��كان البارد يف اأوقات حمدَّ
ًدا للع��ودة اإىل مكان��ه بع��د  ب�ش��رائح لل�ش��حن بالّطاق��ة ال�شم�ش��ّية. ويتب��ع م�ش��اًرا حم��دَّ

القي��ام بوظيفت��ه.
املذيع: هل تفّكر م�شَتقباًل يف املزيد من اإلخراعات؟

عبداإلإل��ه: اأطم��ح اإىل اإجن��از م�ش��اريع اأك��ر، وتطوي��ر م�ش��اريع جدي��دة، واأن��ا اإلآن 
ب�ش��دد العم��ل عل��ى م�ش��روع جدي��د، وم��ن لدي��ه اأف��كار يج��ب اأإل ي��رّدد، وق��د 

�ش��اعدين وال��دي وكث��ر م��ن امل�ش��وؤولني يف تنفي��ذ فكرت��ي. 

اأقراأ

التفكري الناقد وحل امل�شكالت
Critical Thinking and Problem Solving

الدر�س 
األأول

برنامج )�شباح ال�شعودّية ( 
 قناة ال�شعودّية.

37

دة رقم 2- مينع تداولها ون�صرها  م�صوَّ

عملية تنفيذ القرارات ُتراوح بين قرارات يومية �شهلة وقرارات م�شيرية �شعبة، فقد 
تبداأ يومك مثاًل بقرار ي�شير، كاأن تحدد نوع الملب�س الذي �شترتديه قبل مجيئك اإلى 
المدر�شة، ويكون لديك دوافع في اختيار هذا الملب�س عن غيره، وقد تنطوي عملية 

تنفيذ القرارات على قرارات م�شيرية تتطلب من ال�شخ�س الت�شحية بالنف�س.
في هذا الن�شاط �شتتعرف على اأحد القرارات الم�شيرية والنبيلة التي اتخذها بطل 
�شعودي من اأبطال الحرب على الميلي�شيات الحوثية اإلإرهابية، اإذ �شحى هذا البطل 
اإلأمل  اإعادة  عمليات  على  اإلإ�شراف  في  بواجبه  قيامه  اأثناء  في  وا�شت�شهد  بنف�شه 

لليمن ال�شقيق. هذا البطل هو ال�شهيد العقيد ركن عبد اهلل بن محمد ال�شهيان  قائد قوات العمليات الخا�شة 
ال�شعودية بعدن، فقد �شطر بدمه بطولة تروى في �شفحات تاريخنا الوطني المجيد، و�شحى بحياته في حرب 

العزة والكرامة واإعادة ال�شرعية للحكومة اليمنية، و�شتبقى �شيرته العطرة خالدة.
الع�شكري،  ال�شلك  في  بجودة عمل زمالئه  اإلرتقاء  على  ا  كان حري�شً فقد  ب�شفات عدة،  البطل  ات�شف هذا 
 طالًبا متفوًقا في درا�شته، وريا�شيًّا  ال�شهيان  ا فيه. كان  الع�شكري، مخل�شً العمل  يع�شق  ا،  قائًدا فذًّ وكان 

القرار،  اتخاذ  البطل عن قرب، ودوافعه في  ولتتعرف على �شخ�شية  ا،  ُمجدًّ
اقراأ الحوار الذي دار بينه وبين اأحد اأقاربه.

ن�ال العقي�د ال�ش�هيان ال�ش�هادة  ف�ي ميادي�ن الع�زة والكرام�ة بع�د اأن تمناها 
لنف�ش�ه خدم�ة للدي�ن والملي�ك والوط�ن، ف�ش�اًل ع�ن اإيمان�ه الرا�ش�خ بالق�ش�اء 
اأح���د  م�ع  بالمحادث�ة  �شط��ره���������ا  الت�ي  الكلم�����ات  إلآخ�������ر  فكان���ت  والق�در، 
المقربي�ن دإلل�ة وا�شح���ة عل�ى ال�شجاع�����ة واإلإق�دام الت�ي يتحل�ى به�ا عق�����ب 

باإلإيم�ان واإلإخال��س. الت�ش�لُّح 
اإنه�ا نم�اذج كثي�رة كله�ا ت�شحيات كبيرة، لن ن�ش�تطيع �ش�ردها، وهناك بطوإلت 

ومالحم لم ُيك�شف عنها.

حوار مع قريبه

اأبنائي وبناتي:
اإن اإلأم���ن نعمة عظيمة وهو اإلأ�شا����س في رخاء ال�ش���عوب وا�ش���تقرارها، وعلى الدوام 
ا  اأظهر المواطن ال�شعودي ا�شت�شعاًرا كبيًرا للم�شوؤولية، و�شّكل مع قيادته وحكومته �شدًّ
منيًعا اأمام الحاقدين والطامعين، واأف�ش���ل - بعد توفيق اهلل - الكثير من المخططات 
التي ت�شتهدف الوطن في �شبابه ومقدراته. ونقول إلأبنائنا وبناتنا ولكل من يقيم على 

اأر�شنا، اإن اإلأمن م�شوؤولية الجميع ولن ن�شمح إلأحد اأن يعبث باأمننا وا�شتقرارنا.
خادم الحرمين ال�ضريفين الملك �ضلمان بن عبدالعزيز، وا�س، ١0-٣-٢0١٥ م
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��ا يف  ي��وؤدي التفك��ر ال�س��ليم املبن��ي عل��ى قواع��د منطقي��ة دوًرا ُمهمًّ
مواجه��ة األأف��كار املغلوط��ة، والوقاي��ة والتح�س��ن م��ن ال�س��بهات التي قد 
ت�س��ر باألأف��راد واملجتمع��ات. مه��ارات التفك��ر الناق��د تع��زز احل�سان��ة 
الفكري��ة، وتر�س��خ امل�س��وؤولية الوطنية لدى األأف��راد يف الت�سدي لألأفكار 
املتطرف��ة، واألنحراف��ات التكفري��ة اأو األنحأللي��ة ال�سال��ة الت��ي ي�س��عى 
��ا اإىل ت�س��ريبها اإىل جمتمعن��ا ال�س��عودي ب�س��كل معل��ن  املنحرف��ون فكريًّ
وخف��ي؛ به��دف توظي��ف الن���شء خلدم��ة اأه��داف هدام��ة ت�س��ر بالوط��ن. 
ل كث��ر م��ن اأ�سح��اب الفك��ر املتط��رف واأ�سح��اب الفك��ر املنحل على  يع��وِّ
اله�سا�س��ة الفكري��ة و�س��طحية التفك��ر يف اجت��ذاب بع���ش ال�س��باب. اإن 
اإح��كام العق��ل م��ن خ��ألل توظي��ف مه��ارات التفك��ر الناق��د ميكنن��ا م��ن 
تفني��د ال�س��بهات ومن��ع تزيي��ف احلقائ��ق واحلّد من ت�س��رب امليل والهوى 
ام. فما دورك كمفكر ناقد يف مواجهة الفكر  وكل اأ�سكال التطرف الهدَّ

املتطرف؟

متهيد 〈〈 األأهداف
1. اأتع�ّرف عل�ى دور المفك�ر الوطن�ي الناق�د ف�ي 

اأم�ن الوط�ن وا�س�تقراره.

ف�ي  الناق�د  التفكي�ر  مه�ارات  اأهمي�ة  اأو�س�ح   .2
والخفي�ة  المعلن�ة  الدع�وات  زي�ف  ك�س�ف 

اله�دام. للفك�ر 

ف�ي  الديني�ة  العاطف�ة  ا�س�تغالل  اأث�ر  اأو�س�ح   .3
اأه�داف  لخدم�ة  وال�س�باب  الن��سء  توظي�ف 

ام�ة. هدَّ

٤. اأتبّي�ن خط�ر الجماع�ات الحزبي�ة عل�ى وح�دة 
الوط�ن وا�س�تقراره.

ال التفكري الناقد والفكر ال�ضّ
 Critical Thinking and Extremism

الدر�س 
التا�ضع

"اإن اململك��ة العربي��ة ال�س��عودية من��ذ تاأ�سي�س��ها عل��ى ي��دي املل��ك عبدالعزي��ز - طي��ب 
اهلل ثراه - تعمل مبا جاءت به ال�س��ريعة األإ�س��ألمية ال�س��محة، من نبذ التطرف وحماربة 
األإرهاب وم�ساندة األأ�سقاء واألأ�سدقاء، وتعلن دائًما وقوفها مع املجتمع الدويل يف كل ما 

." يخدم اأمن العامل وا�ستتباب ال�سلم

"لي���ش اأك��رَب خط��ر حقق��ه األإره��اب والتط��رف قت��ُل األأبري��اء اأو ن�س��ر الكراهي��ة.. اأكرُب 
خطر عمله األإرهاب هو ت�س��ويه �س��معة ديننا احلنيف، وت�س��ويه عقيدتنا، لذلك لن ن�س��مح 
مب��ا قام��وا ب��ه، فالي��وم ب��داأت مألحق��ة األإره��اب، والي��وم ن��رى هزائم��ه يف كث��ر م��ن دول 
ا يف الدول األإ�سألمية، واليوم �سنوؤكد اأننا �سنكون - نحن - من ُيألحقه،  العامل، خ�سو�سً

" حتى يختفي متاًما من وجه األأر�ش.

خادم الحرمين ال�ضريفين الملك �ضلمان بن عبدالعزيز، وا�س 1442/9/30 هـ

�ضمو ولي العهد �ضاحب ال�ضمو الملكي األأمير محمد بن �ضلمان، وا�س 1439/3/8 هـ 
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اأتدرَّب )1(

1. اأناق�س جُمموعتي لن�شتكمل الّر�شم التايل باإلنطالق من حمتوى النَّ�س. 

 "اإلإره��اب ه��و الع��دوان ال��ذي ميار�ش��ه اأف��راد اأو جماع��ات اأو دول بغًي��ا عل��ى اإلن�ش��ان يف دين��ه ودم��ه وعقل��ه ومال��ه وعر�ش��ه، 
وي�شمل �شنوف التخويف واإلأذى والتهديد والقتل بغري حّق، وما يّت�شل ب�شور احلرابة واإخافة ال�شبيل وقطع الطريق، وكّل فعل 
م��ن اأفع��ال العن��ف اأو التهدي��د يق��ع تنفي��ًذا مل�ش��روع اإجرام��ّي ف��ردّي اأو جماع��ّي، ويهدف اإىل اإلق��اء الرعب يف النا���س، اأو ترويعهم 
باإيذائه��م اأو تعري���س حياته��م اأو حّرّيته��م اأو اأمنه��م اأو اأقواله��م للخط��ر. ومن �شنوفه اإحلاق ال�ش��رر بالبيئة اأو باأحد "املرافق اأو 

��ة، اأو تعري���س اأح��د املوارد الوطنّي��ة اأو الطبيعّية للخطر. "  اإلأم��الك العاّم��ة اأو اخلا�شّ
  الم�ضدر: مقطع من بيان مجمع الفقه األإ�ضالمّي في رابطة العالم األإ�ضالمي -مكة المكرمة  )الدورة 16 / �ضّوال 1423(

اأ�ضنافهمعناه

م�ضادرهاأهدافه

األإرهاب

   اإلإرهاب��ي:  اأي �ش��خ�س ذي �شف��ة طبيعي��ة -�ش��واء اأكان يف اململك��ة اأو خارجه��ا- يرتك��ب جرمي��ة م��ن اجلرائ��م 
املن�شو���س عليه��ا يف النظ��ام، اأو ي�ش��رع اأو ي�ش��رك اأو يخط��ط اأو ي�ش��اهم يف ارتكابه��ا، ب��اأي و�ش��يلة مبا�ش��رة اأو غ��ري 

مبا�شرة.

اإ�ضاءة

الم�سدر:المادة األأولى من نظام مكافحة الجرائمة األإرهابية وتمويله، الف�سل األأول )التعريفات(
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المواد الداعمة

دليل معلم.

02
وثيقة منهج.

01

برنامــج تطويــر مهنـي تعليمي 
متكامـل.

04
دليل أسرة.

03

مقرر إلكتروني: يتضمــن محتــوى إلكتروني تفاعلي يرتــبط بأهــداف التعلـم، 
وتستخـدم فيــه أدوات متنوعــة للقيــاس والتقويـم.

05
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التربية المهنية
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املرحلة الثانوية:
نظام املسارات: السنة األولى املشتركة.

يتسم المنهج باآلتي

الصفوف المستهدفة

واعتمـــاد  الرشـــيدة،  للقيـــادة  مقـــوالت  تضمـــن 
املقـــاالت العلميـــة والصحفيـــة، إضافـــة مقـــوالت 
وكلمـــات لشـــخصيات وطنية ممن لها إســـهامات 
والنجـــاح  واملهـــن  األعمـــال  مجـــال  يف  بـــارزة 

الوظيفـــي.

اســـتخدام أســـاليب متنوعة للتعلم، وتوظيف أمناط 
التعلم النشط يف األنشـــطة الفردية واجلماعية.

ترســـيخ القيم واملســـؤولية الوطنية والوالء للقيادة 
الرشيدة حفظها اهلل.

تضمــــن رؤيـــــة الســـعودية 2030م واالســـتثمار 
البشـــري.

الربـــط بالوقـــع مـــن خـــالل التطبيق علـــى مواقف 
احليـــاة اليوميـــة التي قـــد تواجـــه الطالب.

0102

0304

05
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الهدف

المحتوى

 يهدف املنهج إلى مســـاعدة الطالب الكتســـاب العديـــد من املعارف، واملهـــارات التطبيقية ملرحلة
ما قبل التوظيف، مبا ميكنه من اختيار مجاالت العمل وفقاً للميول، وحتديد الرؤية  املســـتقبلية 
عبـــر تكوين اجتاهات ســـلوكية إيجابية نحـــو العمل، واكتشـــاف القدرات واالســـتعدادات وتنمية 
امليـــول، وترشـــيد عملية اختياره للمســـار التعليمـــي، وتنمية اخلصائص الشـــخصية، إضافة إلى 
متكينـــه مـــن توظيـــف التقنيات احلديثـــة يف البحث واالتصـــاالت من خالل التعامل مع الشـــبكة 

العنكبوتية )اإلنترنـــت( وتطبيقاتها املختلفة.

كمـــا يهـــدف هـــذا املنهج إلى امتـــالك الطالـــب الكفايات املهمة، وهـــي ممثلة يف كفايـــات: البُعد 
الوظيفـــي والتـــي تهـــدف إلـــى االرتقاء بثقافتـــه نحو عالـــم العمل ومجاالتـــه وامتالكـــه املهارات 
الوظيفيـــة املؤهلـــة لاللتحاق به، وذلك من خالل إكســـاب ثقافة العمـــل، والتفاعل مع مجموعات 
العمـــل بنجاح، والتحلـــي بااللتزام من خالل تطبيـــق قيم وقوانن العمل وأخالقياته وســـلوكياته. 
وهنـــاك أيضاً الكفايات املتعلقة بالبُعد الشـــخصي، التي تهتم بتنمية بعض اجلوانب الشـــخصية 
واالجتماعيـــة للفـــرد املتمثلـــة يف ســـلوكه واجتاهاتـــه التي تســـاعده يف منـــوه املهنـــي والوظيفي 
للتعامـــل مـــع أجـــواء العمل بإيجابية، مـــن خالل التعاون مـــع اآلخرين لتحقيق أهـــداف مجموعة 
العمـــل، إتقان مهـــارات التفاعل والتواصل ، وامتالك مهارات التفكير املختلفة،  واكتســـاب ثقافة 

ومهـــارات التطويـــر الذاتي واملهـــارات اخلاصة باالرتقاء بكفـــاءات العمل.

فهر�س المحتويـات

ال�صفحة الدر�س
٧  الوحدة الأوىل: ثقافة العمل

١٠  الدر�س الأول: الرتبية املهنية

١٣  الدر�س الثاين: قيم واأخالقيات العمل  

١٦  الدر�س الثالث: روؤية ٢٠٣٠ وال�شتثمار الب�شري لل�شباب

٢٢  الدر�س الرابع: قطاعات العمل

٢٦  م�شاريع الوحدة الأوىل

٢٩  الوحدة الثانية: املهارات الوظيفية وال�صلوك الوظيفي
٣٢  الدر�س الأول: امليول املهنية

٣٦  الدر�س الثاين: ال�شلوك الوظيفي

٤٤  الدر�س الثالث: املهارات الوظيفية

٥٠  الدر�س الرابع: ال�شرية الذاتية

٥٣  الدر�س اخلام�س: اجتياز املقابلة ال�شخ�شية

٥٦  الدر�س ال�شاد�س: مهارات البحث عن وظيفة

٦٠  م�شاريع الوحدة الثانية

٦١  الوحدة الثالثة: امل�صتقبل املهني
٦٤  الدر�س الأول: وظائف امل�شتقبل

٦٨  الدر�س الثاين: العمل احلر

٧٤  الدر�س الثالث: ال�شهادات املهنية الحرتافية

٧٧  م�شاريع الوحدة الثالثة
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نماذج
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ح ر�ؤية  2030م. 	 �أ��ضِّ
�أربط ر�ؤية 2030م ب�ضوق �لعمل. 	
�أ�ضتنتج �أهمية د�ر �لطلبة يف تلبية �حتياجات �ضوق �لعمل. 	

 روؤية  روؤية ٢٠٣٠٢٠٣٠واال�شتثمار الب�شري لل�شبابواال�شتثمار الب�شري لل�شباب
الدرس
الثالث

األهداف

المفاهيم المتضمنة في الدرس
	 )Vision 2030(  2030 رؤية
	 )Human Investment for Youth( االستثمار البشري للشباب

مفهوم روؤية 2030م واال�شتثمار الب�شري لل�شباب

ه��ي ر�ؤي��ة �أعده��ا جمل���س �ل�ض��وؤ�ن �القت�ضادي��ة 
�تت�ضم��ن  �ل��وزر�ء،  عليه��ا جمل���س  ���ف��ق  ��لتنمي��ة 
بر�م��ج �قت�ضادية ��جتماعية �تنموية، هدفها حتقيق 
م�ض��تقبل م�ض��رق للمملكة يف كافة �ملجاالت ���ض��تثمار 
طاق��ات �ل�ض��باب يف تنمي��ة �لوط��ن �ذل��ك م��ن خالل 

ثالثة حما�ر رئي�ضة هي :
جمتمع حيوي. 	
�قت�ضاد مزدهر. 	
�طن طموح . 	

متثل ر�ؤية  2030م  �لطموحات �مل�ض��تقبلية �لتي ت�ض��عى �ململكة �لعربية �ل�ض��عودية لتحقيقها من خالل �ال�ضتثمار 
�لب�ضري لل�ضباب �لقادر على �لقيام بد�ره �لوطني من �أجل �لتنمية �القت�ضادية ��الجتماعية.

 �ملوقع �لر�ضمي لربنامج 
ر�ؤية  2030م 

 هنيياك فر�ييص كثييرة 
عليهييا.  نعمييل  جييدًا 
نعمييل  ال  اأن  ونحيياول 
فقييط اإال مييع احلاملني. 
اأولئييك الذين يريدون 
خلييق �شيييء جديييد يف 

هذا العامل.
�شاحب ال�شمو امللكي االأمر حممد بن �شلمان بن عبد العزيز اآل �شعود 

ويل العهد، نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء

18

مشاريع تحقيق رؤية2030م:

التنويــع نحــو  اململكــة  جهــود  علــى  ال�صــوء  الكــربى  امل�صــاريع  ت�صــلط 
القت�صــادي والجتماعــي والثقايف، وتعد اجلوهر املحــوري لروؤية  2030.
�صتوؤدي كل من هذه امل�صاريع اإلى فتح جمالت جديدة للن�صاط القت�صادي، 
وخلق فر�ص عمل، ودفع التنمية القت�صادية مبا يتما�صى مع روؤية  2030.

ومن أبرز هذه المشاريع:

وواعد  مب�سر  المملكة  م�ستقبل  اإن 
لدينا  تحقق  مما  أكثر  الغالية  بالدنا  وتستحق 
إسهامها  وزيادة  دورها  بمضاعفة  سنقوم  قدرات 

في صناعة هذا المستقبل

�ساحب ال�سمو امللكي الأمر حممد
بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود ويل العهد، 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء

م�صروع نيوم.. 1

ية.. 2 م�صروع القدِّ

م�صروع البحر الأحمر.. 3

م�صروع بوابة الدرعية.. 4

م�صروع اأمال.. 5

م�صروع تطوير العا.. 6

م�صروع ال�صودة للتطوير.. 7

حديقة امللك �صلمان.. 8

م�صروع م�صار الريا�ص الريا�صي.. 9

مبادرة ال�صعودية خ�صراء.. 10

مبادرة ال�صرق الأو�صط الأخ�صر. 11

م�صروع حممد بن �صلمان لتطوير امل�صاجد التاريخية.. 12

65

 مهن ووظائف ال�سحة والطب، مثل: اأخ�سائي خمتربات ومهند�ض تقنيات طبية. 	
اإلكرتوني��ة 	 معلوم��ات  حمل��ل  مث��ل:  ال�س��يرباين،  االأم��ن  ووظائ��ف   مه��ن 

   وفاح�ض بوابات ومن�سات رقمية.
 مه��ن ووظائ��ف فني��ي وعلم��اء الف�س��اء، مث��ل: مهند���ض ط��ريان وف�س��اء 	

   وعامل ف�ساء وحملل �سيا�سات الف�ساء.
 مه��ن ووظائ��ف العم��الت الرقمية امل�س��ّفرة، مث��ل: حملل ائتم��اين للعمالت  	

الرقمية واأخ�سائي عمليات تبادل العمالت الرقمية.
 مهن ووظائف التعدين واال�ستك�ساف االأر�سي، مثل: مهند�ض اأر�سي لعمليات التعدين وم�سغل روبوت لعمليات التنقيب. 	
 مهن ووظائف علوم البحار والبيئة، مثل: مهند�ض حمميات بحرية ومطور تقنيات ا�ستزراع االأ�سماك. 	
 مهن ووظائف ال�سياحة والفندقة والرتفيه، مثل: منظم فعاليات ومدير فندق ومعد طعام ومهند�ض تقنيات ترفيهية. 	

هدف الن�ساط: ا�ستنتاج الطالب ملفهوم وظائف امل�ستقبل 
املهارات املكت�سبة من الن�ساط: املالحظة، اال�ستنتاج، التفكري االإبداعي، االبتكار

باطالعك على املوقع االإلكرتوين ملدينة نيوم )مدينة امل�ستقبل(، وحتليله ا�ستنتج منه االآتي:
مفهوم القطاعات واملجاالت املبتكرة. 	
الوظائف واملهن امل�ستحدثة يف هذه املدينة. 	

٣-١نشــاط

املوقع االإلكرتوين
ملدينة امل�ستقبل “نيوم”

مفهوم المهارات
ه��ي الق��درة على اأداء املهام باإتقان يف غ�سون فرتة زمنية معينة وبتكلفة وجهد منا�س��بان. متنح املهارات 
ميزة التفوق على املناف�سني، وتقدم دوًرا رئي�سًيا يف جناح العامل ومتنحه الكفاءات التي يحتاجها الأداء مهام 

وظيفته بتفوق.

..................................................................................................

..................................................................................................

املهندســـة مشـــاعل الشـــميمري أول ســـعودية 
الصواريـــخ  صناعـــة  مجـــال  يف  تتخصـــص 
النوويـــة، وحصلت على املرتبـــة األولى عربيا 
والعاشـــرة عامليـــا ضمـــن أكثر النســـاء تعليما 
يف العالم، حســـب موقع “سبكتيتور إندكس” 

لإلحصـــاءات الدوليـــة.

اإ�ساءة

48

امله����ارات الوظيف������ية

تطوير 

الذات المهنية

تطوير 

الذات المهارية

تطوير 

الذات االجتماعية

تطوير 

الذات المعرفية

موؤ�سرات تطوير الذات

حت�سني الأداء املهني والر�سا الوظيفي.. 	

 

والظ��روف . 	 املتغ��رات  م��ع  التكي��ف 

املحيطة.

ال�ستعداد للتغير ال�سامل.. 	

التزان النفعايل وقبول الآخر.. 	

خلو���ص . 	 وال�س��تعداد  بالنف���ص  الثق��ة 

التجارب والتحديات اجلديدة.

اآليات تطوير الذات

حتليل اأعمال واأفكار واآراء الآخرين. 	

نقد م�ستوى الأداء ال�سخ�سي. 	

مقارنة الذات بالآخر داخل بيئة العمل. 	

البحث عن امل�ستلزمات احلياتية. 	

البحث عن حلول للم�سكالت. 	

تاأييد اآراء وبناء توقعات م�ستقبلية. 	

حتديد الأهداف ور�سم خطط تنفيذها. 	

حت�سني العالقات الجتماعية. 	

�سبط النفعالت ال�سخ�سية. 	

تويل قيادة الأعمال الجتماعية. 	

التفاعل الجتماعي مع الآخرين. 	

البحث عن املعلومات. 	

م�ساركة املعرفة مع الآخرين. 	

توظيف املعرفة يف احلياة اليومية. 	

2-13نشــاط
تق��ّدم حمم��د وه��و طال��ب يحم��ل �س��هادة الثانوي��ة العام��ة لاللتح��اق بعم��ل يف وظيف��ة »�س��كرتر« 
باإح��دى املوؤ�س�س��ات اخلا�س��ة مبدين��ة الريا���ص، وبع��د اإج��راء املقابل��ة ال�س��خ�سية مع��ه، ُطل��ب من��ه 

�سرورة اللتحاق بدورات مكثفة لتطوير الذات.
م��ن وجه��ة نظ��رك، وبال�س��تعانة بنم��وذج تطوي��ر ال��ذات كيف ميكن ملحم��د تطوير ذات��ه لاللتحاق 

بالعمل واحل�سول على الوظيفة؟ 
بني احلني واحلني، يجيء من يسألني عن سر جناحي، 
إذا كان ثمــة ســرٌّ فهــو أننــي كنــت دومــًا أعــرف مواطــن 

ضعفي بقدر ما أعرف مواطن قوتي.

د.غازي بن عبدالرحمن الق�سيبي

اإ�ساءة
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المواد الداعمة

دليل املعلم. وثيقة املنهج.

برنامج تطوير مهني تعليمي )حقيبة 
تدريبية(.

مقرر إلكتروني: يتضمن محتوى 
إلكتروني تفاعلي يرتبط بأهداف 

التعلم وتستخدم فيه أدوات متنوعة 
للقياس والتقومي.

02 01

04 03
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الحياتية واألسرية
المهارات
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يتسم المنهج باآلتي

الصفوف المستهدفة

املرحلة املتوسطة، كافة 
الصفوف.

02
املرحلة االبتدائية، كافة 

الصفوف.

01

تضمن ما يدعم املهارات احلياتية، مثل: 
املسؤولية املجتمعية، واإلجراءات الصحية، 
والتوعية بأضرار املخــــدرات، والتصـــــدي 
لظاهرة التنمر والتحرش، وغيرهـــا ممـــا 

يسهم يف بناء شخصية املتعلم.

الربــط بالواقع من خالل التطبيـق على 
مواقف احلياة اليومية التي قد تواجـــه 

الطــالب.

0102

إثراء الوحدات الدراسية مبفردات بلغة اإلشارة؛ لتزويد الطالب بحصيلة مناسبة من املفردات 
اإلشارية  التي يؤمل أن يكون لها أثرها يف تعزيز التواصل بن أفراد املجتمع السامعن والصم.

05

التنويع يف األنشطة الفردية واجلماعية 
وتعزيز مهـــــــــارات التفكير العليــــا لدى 

الطالب.

03
توظيـــف القصــــص واألمثلة والنصوص 

املقروءة واملسموعة.

04
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الهدف
يهــدف املنهــج إلــى إعــداد الطالــب للحيــاة والعمــل، مــن خــالل إكســابه املهــارات الالزمــة 
وتزويــده بــاألدوات املناســبة ملرحلتــه العمريــة، حيــث يتــم تثقيــف الطالــب صحّيًا وغذائّيًا ونفســّيًا 
ــا، إضافــًة إلــى دعمــه يف مجــال االتصــال الفّعــال وحــل املشــكالت واتخــاذ القــرارات؛  واجتماعّيً

ممــا يســهم يف حتســن جــودة احليــاة وفــق رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية 2030.

المحتوى
املرحلة االبتدائية

صحتي وسالمتي

شخصيتي

وقتي

مسكني

مجتمعي

ملبسي

غذائي

مهاراتي يف احلياة

بيئتي

ترشيد االستهالك

املرحلة املتوسطة

املهارات االجتماعية

اإلسعاف األولي

املهارات احلياتية

التوعية الصحية

الغذاء والتغذية

األمن والسالمة

العناية امللبسية
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نماذج

٦٤٦٤






Machine wash



................................................




................................................

................................................

















................................................................................................................

(2) πµ°T

٧٤

المف�يُم
الرئي�صة

الـــتـــمــــر
ذائي

الَطلْع.	
الُب�ْشر.	

الَعْجَوة.	
َكْنُز التمر.	

 mي، واأكت�سُب من خالِلِه معلوماتFاأبداأُ اليوَم بدر�ِ¢ التمِر في وحدِة غذا
مًة عن التموِر وكيفيِة اإعداِد بع�ِ¢ الأ�سناِف الحلوِة منها، ومن الممكِن  َقيِّ

اأن ننفَذ هذا مًعا اأ�سرًة واحدة. م™ وافِر الحب; ِاْبُنُكْم/ ِاْبَنُتُكْم.

اأ�شناف �شعبية يدخُل  اأربعَة   دوِّن في بطاقة اأ�شرت اأفراِد  اأحِد  بم�شاركِة 
اِتها. التمُر في ُمَكوِّ

ن�صــ�ٌ اأُ�َصرٌ ا�صتهلي منلي

..........................

..........................

..........................

..........................

التمُر فاكهةl لذيذُة ال£عِم، وله فواFُد Lمةl قد ل تتوفُر في غيِر√ من الفواكِه، فهو غذاءl ودواءl وهو 
Wعاُم الفقيِر وَحْلوi الغنيِّ وَزاُد الم�سافِر والمغترِب ودواءl للعليِل، وُيعدُّ من اأهمِّ المنتجاِت الزراعيِة 
في المملكِة العربيِة ال�سعوديِة التي ت�سعى Vسمَن Lهوِدها اإلى  Vسماِن تحقيِق الأمِن التنمويِّ والغذاFيِّ 

باعتباِر√ اأحَد الأهداف الإ�ستراتيجيِة لروDيِة المملكِة العربيِة ال�سعوديِة )٢٠٣٠(.

اأ�صرتي العية

12

34
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المواد الداعمة

محتوى إثرائي وخطط دروس على 
منصة مدرستي.

02
كتاب تفاعلي.

مقرر إلكتروني: يتضمن محتوى إلكتروني تفاعلي يرتبط بأهداف التعلم، وتستخدم فيه 
أدوات متنوعة للقياس والتقومي.

01

03
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اللغة اإلنجليزية

ت
T
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يتسم المنهج باآلتي

الصفوف المستهدفة

الســهولة والوضــوح، والتركيــز علــى حــث الطــالب علــى االستكشــاف واالســتقصاء والتفكيــر يف 
أثنــاء بحثــه عــن اإلجابــات بطــرق تفاعليــة، مشــجعاً إيــاه علــى تقمــص دور الباحــث عــن املعرفــة.

تتميــز القصــص واألناشــيد واألنشــطة يف الكتــاب بأنهــا جذابــة وماتعــة، حيــث مت إعدادهــا بعنايــة 
لتتوافــق مــع اهتمامــات الطــالب املعاصــرة، كمــا أنهــا تناقــش أهــم مــا يجــب علــى الطــالب معرفتــه 

يف هــذه املرحلــة العمريــة.

ــب  ــث تشــجع الطال ــل، حي ــة بشــكل متكام ــى اســتخدام اللغ ــا عل ــج بتركيزه ــز أنشــطة املنه تتمي
علــى النطــق الصحيــح، واالعتمــاد علــى نفســه يف أثنــاء القــراءة والكتابــة، محاكيــة الواقــع بطريقــة 
حقيقيــة وعمليــة داخــل الفصــل الدراســي وخارجــه، حيــث ســيعمد الطالــب إلــى اســتخدام اللغــة 
ألجــل إنهــاء املهــام واألدوار واألنشــطة املطلوبــة منــه مــن خــالل لعــب األدوار الدراميــة، والغنــاء، 

واأللعــاب احلركيــة، واألنشــطة التفاعليــة وغيرهــا.

01

03

02

املرحلة االبتدائية: الصفوف األولية.
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الهدف
  يهـــدف منهج الصف األول االبتدائي إلى : 

يهــدف املنهــج إلــى تزويــد الطالــب باملهــارات واملعــارف املناســبة لهــذه الفئــة العمريــة، التــي تشــمل مهــارات 
االســتماع )كاالســتماع لبعــض األناشــيد البســيطة( واحملادثــة )كإلقــاء التحيــة وردهــا( والقــراءة )كالتعــرف 

علــى احلــروف واأللــوان( والكتابــة )ككتابــة األســماء علــى بطاقــات املعايــدات(.
يهدف منهج الصف الثاني والثالث االبتدائي إلى:

)إلقاء التحية وردها( إلى: )التعبير عن املشـــاعر ومناقشة أنواع املالبس(.	 

)التعـــرف على احلروف واأللوان( إلى: )التعرف على أجزاء املنزل واملخلوقات الطبيعية(.	 

)كتابة األســـماء على بطاقات املعايدة( إلى: )كتابة عبارات عن أنشطة احلياة اليومية(.	 

المحتوى
محتوى كتاب الصف الثاني والثالث االبتدائي محتوى كتاب الصف األول االبتدائي

Feelings Unit 1: My Friends

Things We Wear Unit 2: My Body

Things We Do Unit 3: My Family

Beautiful Nature Unit 4: How Old Are You?

Friends, Actions, Things Unit 5: What’s this? What’s that?

Wild Animals

From Here to There

My House

My Things

My Day, Animals, Places
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20

Talk Time

Listen and point. 

 

Practice and act out the talks in pairs.

Sounds and Letters
Listen, say, and match. Then write the missing 
letters.

phone photo phonics elephant

/a/
apple

/b/
bear

I like the ele       ant          oto.

Things We DoUnit 3Unit 3Unit 3Unit 3

1

3

2

Hello. Can I speak to Joe?

Speaking.

What’s your 
dad doing?

He’s watching TV.

Hi, Labeeb! I’m doing 
my homework.

CD1 26

CD1 27

It’s Labeeb. What 
are you doing?

WC_02_TERM1_COMBO_TEXT_2022.indb   20WC_02_TERM1_COMBO_TEXT_2022.indb   20 8/4/22   12:41 PM8/4/22   12:41 PM

21

Telephone Conversation

Act out a telephone conversation. Call a friend and 
ask what he or she is doing.

I Can …
• act out the telephone talks with a partner. 

• have a telephone conversation in English.
GOAL 18

GOAL 17

4

Speak up!

Speaking.

It’s Adel. What 
are you doing?

Hello. Can I 
speak to Samir?

Hi, Adel! I’m 
eating snacks!

Lucky you!

Unit 2Unit 3

CD1 28

Fun Time!Fun Time!

WC_02_TERM1_COMBO_TEXT_2022.indb   21WC_02_TERM1_COMBO_TEXT_2022.indb   21 8/4/22   12:41 PM8/4/22   12:41 PM

16

Words in Action
Listen, point, and chant.

Boys Girls

 1. a cap
 2. sunglasses
 3. a T-shirt
 4. a jacket
 5. jeans

 6.  a hat
 7. a blouse
 8. a sweater
 9. a skirt
 10. shoes

Practice saying the chants.

Boys chant the boys‘ clothes. Girls chant the girls‘ clothes. 

1

2

I’m wearing … I’m wearing …
CD1 21

WC_02_TERM1_COMBO_TEXT_2022.indb   16WC_02_TERM1_COMBO_TEXT_2022.indb   16 8/4/22   12:41 PM8/4/22   12:41 PM

17

Touch the screen.

Listen and touch the right picture! Use two hands.

I Can …
• say the names of five things that you can 

wear. 

• name two things I am wearing, saying  
“I‘m wearing ... and ... today.”

GOAL 13

GOAL 14

3

I can’t remember.Once more, please! What? 

Unit 2

CD1 22

Fun Time!Fun Time!

WC_02_TERM1_COMBO_TEXT_2022.indb   17WC_02_TERM1_COMBO_TEXT_2022.indb   17 8/4/22   12:41 PM8/4/22   12:41 PM

10

CD1 12

1

A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q
R S T
U V W X Y Z

2

Phonics

Chant and point.

Color the letters.

Alphabet ChantAlphabet Chant

WC_01_TERM1_COMBO_2022.indb   10WC_01_TERM1_COMBO_2022.indb   10 4/4/22   7:37 PM4/4/22   7:37 PM

UN I T

44

11 Unit 1Now go to pages 28-29

GOAL 07

GOAL 08

CD1 13

3

GOAL 08

GOAL 07

My name’s 

.........................................

Make a name card.

Write your name, draw some pictures, and show 
your card.

I Can …
• chant the Alphabet Chant.

• make my name card.

Help your friends.

Advice TimeAdvice Time

Fun Time!Fun Time!

WC_01_TERM1_COMBO_2022.indb   11WC_01_TERM1_COMBO_2022.indb   11 4/4/22   7:37 PM4/4/22   7:37 PM

4

Hi.

My name’s Labeeb.

What’s your name?

Hello.

My name’s Labeeba.

What’s your name?

2

3

1

CD1 03

Talk Time

Listen and do.

 

Practice the talks in pairs. 

Practice with actions.

My FriendsUnit 1Unit 1Unit 1Unit 1

WC_01_TERM1_COMBO_2022.indb   4WC_01_TERM1_COMBO_2022.indb   4 4/4/22   7:37 PM4/4/22   7:37 PM

5 Unit 1

4

GOAL 01

GOAL 02

Hello.  
What’s your name?

CD1 04

Greeting Game

Quickly greet five people.

I Can …
• say “Hello”, “What‘s your name?”, and  

“My name‘s …”.

• say “Hello” when I come to class.

Fun Time!Fun Time! Grammar Toolbox
My name‘s = My name is

WC_01_TERM1_COMBO_2022.indb   5WC_01_TERM1_COMBO_2022.indb   5 4/4/22   7:37 PM4/4/22   7:37 PM

اللغة اإلجنليزية - الصف األول االبتدائي

اللغة اإلجنليزية - الصف الثاني والثالث االبتدائي
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المواد الداعمة

برنــــــامج ) flash( الــذي يعنــى بالتدريــب 
الكلمــات،  )نطــق  الصوتيــــــــات  علــى 

واجلمــل(. واحلــروف، 

02
كتاب تفاعلي.

مقـاطـــع صــوتيـــــة مرتبطـــة بـأنشطــــة 
االستمـــــاع يف الكتــــاب.

محتـــوى  يتضمــــن  إلكترونـــي:  مقــرر 
ــداف  ــط بأهـــــــ ــي يرتبـ ــي تفاعل إلكترون
ــدم فيــه أدوات متنوعــة  ــم، وتستخـ التعلـ

للقيـــــاس والتقــويــــم.

01

0304
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الدفاع عن النفس
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تتسم األدلة باآلتي

تعريــف املعلمــن واملعلمــات مبتطلبــات وإجــراءات وطــرق وأســاليب تعليــم هــذه الرياضــات 

مــع منــاذج تطبيقيــة لــكل منهــا لــكل صــف دراســي. كمــا تضمنــت تعريــف باألبطــال الوطنيــن 

يف ألعــاب الدفــاع عــن النفــس، وموضوعــات إثرائيــة ذات الصلــة بعناصــر احملتــوى )النظريــة 

أو التطبيقيــة( لتعزيــز االســتفادة منهــا يف حتضيــر الــدروس وتنفيــذ الوحــدات التعليميــة. 

وكذلــك زودت األدلــة مبجموعــة وافــرة مــن الصــور والرســوم التوضيحيــة املعــززة لفهــم 

التطبيقــات واملعــارف، وذلــك تيســيراً علــى املعلمــن واملعلمــات لتقــدمي خبــرات التعلــم بــكل 

ســهولة.

01

الصفوف المستهدفة

املرحلة االبتدائية: الصفوف 
األولية )بنن وبنات(.

املرحلـــة الـمتوسطـــــة: كافة 
الصفوف )بنن وبنات(.

01

03

الـمرحلـة االبتـدائيــــة: الصفوف 
العليا )بنن وبنات(.

02
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الهدف
إكســاب الطالــب والطالبــة املهــارات األساســية لرياضــات الدفــاع عــن النفــس: الكاراتيــه، 

واجلــودو، والتايكونــدو، واجلوجيتســو.

مجموعــة مــن الوحــدات التعليميــة لــكل رياضــة مــن الرياضــات التاليــة: الكاراتيــه، واجلــودو، 
والتايكونــدو، واجلوجيتســو، تراعــي خصائــص واحتياجــات كل مرحلــة دراســية.

المحتوى

رياضة اجلوجيتسورياضة التايكوندو

رياضة اجلودورياضة الكاراتيه
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المواد الداعمة

حقيبة تدريبية ملعلمي ومعلمات التربية 
البدنية يف تعليم رياضة اجلودو.

حقيبة تدريبية ملعلمي ومعلمات التربية 
البدنية يف تعليم رياضة اجلوجيتسو.

02

04

حقيبة تدريبية ملعلمي ومعلمات التربية 
البدنية يف تعليم رياضة الكاراتيه.

حقيبة تدريبية ملعلمي ومعلمات التربية 
البدنية يف تعليم رياضة التايكوندو.

ــم، وتســتخدم  مقــرر إلكترونــي: يتضمــن محتــوى إلكترونــي تفاعلــي يرتبــط بأهــداف التعل
فيــه أدوات متنوعــة للقيــاس والتقــومي.

01

03

05
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الوحدات االستقصائية 
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تتسم الوحدات االستقصائية باآلتي

مراعاة اجلوانب الرئيسة لتعلم حقيقي وهي:
- التخطيط لتعلٍم قائٍم على االستقصاء.

- جدولة البرنامج اليومي.
- تصميم بيئة التعلم املادية.

- التفاعل مع األطفال.
- إشراك األطفال يف التخطيط.
- إشراك األسر يف التخطيط. 

01

صممت األنشطة االستقصائية داخل الوحدات بهدف:
- اختبار املفاهيم واالفتراضات السابقة لألطفال عن موضوع االستقصاء.  

- تفعيل مهارات )التفكير، التعاون، املثابرة، التواصل... وغيرها( عند األطفال.
- إضافة محتوى جديد للمعرفة واملعلومات.

- تطوير النمو يف كل اجلوانب النمائية.

02

الصفوف المستهدفة

رياض األطفال مستوى )أول وثاني وثالث(.
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الهدف
تعريـــف وإكســـاب معلمات رياض األطفـــال مهارة تخطيط وتطبيق الدراســـات االســـتقصائية 
مـــع األطفـــال، وهذه الوحدات االســـتقصائية هي مبثابة أمثلة تسترشـــد بهـــا املعلمة؛ لتطبيق 
فلســـفة املنهـــج القائـــم على االســـتقصاء، وتتضمن الوحدة االســـتقصائية ســـياقا كامال - قد 
تصـــل ملدة خمســـة أســـابيع دراســـية - بحيث تكـــون جميع اخلبـــرات والتفاعـــالت ذات جودة 
عاليـــة ووفـــق املعايير واملمارســـات املالئمة منائيـــاً، وهي بنســـخة إلكترونيـــة تفاعلية ملعلمات 

مرحلة ريـــاض األطفال.

المحتوى
عناوين الوحدات االستقصائية:

احليوانات.. 1
املواصالت.. 2
املباني.. 3
كل شيء عني.. 4
الطقس.. 5

حتتـــوي كل وحـــدة اســـتقصائية على مقدمـــة عن موضوع الوحدة، ورســـالة إلـــى أولياء األمور 
وجـــزء عمـــا قبـــل التخطيط وصـــوالً إلى خريطـــة التقصي التـــي تضعها املعلمـــة مبفردها، ثم 
خريطـــة التقصـــي بعد تضمن أســـئلة األطفـــال، وأبـــرز املفاهيم واملهـــارات املســـتهدفة أثناء 
األنشـــطة االســـتقصائية. وجـــداول اخلطط األســـبوعية واليوميـــة التي حتتوي علـــى بطاقات 

متضمنة: اليومية  لألنشـــطة 

اللعب احلر يف اخلارج.	 

إرشادات لتعميق الفهم.	 

الشراكة مع األسرة.	 

مجموعات كبيرة.	 

مجموعات صغيرة.	 

مراكز التعلم.	 
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وحدات االستقصاء - وحدة كل شيء عني

المؤشرات الرئيسية                المؤشرات المحتملةالمؤشرات الرئيسية                المؤشرات محتملة

 تحدي كتابة االسم عنوان النشاط:١ - ل خ - ١اليوم:  األول

نشاط التعلم في اللعب الخارجي
وصف النشاط:

 يستخدم هذا النشاط كنشاط تعليمي وتفاعلي بحيث يستخدم األطفال أدوات
متنوعة عن قرب للكتابة في المساحات الواسعة بمجموعة متنوعة من المواد.

تضيف المعلمة األدوات التي يستخدمها الطفل للكتابة بها في المساحة  	
أو  خشبية  قطع  أو  واألحــجــار  والمكعبات  األحجار  مثل:  الخارجي  الفناء  في 

بالستيكية ذات حجم مالئم.
تكتب المعلمة على مساحات كبيرة في أماكن متباعدة عن بعضها أسماء  	

األطفال.
يبدأ األطفال بحرية كاملة الحركة والمرور على األسماء باستخدام األقدام أو  	

األدوات المتنوعة التي وضعتها في الركن.
تتدخل  	 األدوات  باستخدام  الحر  اللعب  من  األطــفــال  بتمكن  الشعور  عند 

المعلمة لتوسيع اللعبة، وذلك بالطرق التالية:
أدوات . 1 بــدون  بأجسامهم  اللعب  في  التوسع  على  األطــفــال  وتشجيع  تحفيز 

وتدفعهم البتكار حركات جديدة وتنفيذها.                
 إضافة مواد جديدة أو أفكار لتعلية اللعب مثل: المرور على األسماء باستخدام . 2

الرمل أو الحبوب.
األطفال . 3 بين  الحاصل  التفاعل  المعلمة  تقّيم  أن  البد  التدخل  حــاالت  كل  في 

وتقّيم استجابتهم وتنسحب عند انسجام األطفال في الحبكة الجديدة.

األدوات والمواد المقترحة:

طباشير ملونة. 	
أحجار. 	
مكعبات خشبية. 	
قطع بالستيكية. 	
أوراق ملونة. 	
حبال أو خيوط صوفية. 	
فرش طالء الجدار كبيرة الحجم. 	
ألوان مائية. 	

التقييم

أســماءهم كتابــة  يمكنهــم  هــل  األطفــال،   مالحظــة 
لليســار؟ اليميــن  مــن  الصحيحــة  بالطريقــة 

هل يستخدمون األدوات داخل المنطقة؟

خيارات أخرى لتوسيع النشاط:مؤشرات المعايير المرتبطة:

ص.ب.2.2.1 م 3-2 	
ص.ب 2.2.2 م 3-2 	
ل.ق.ك1.4.1 م1 	
ل.ق.ك1.2.3 م1 	

 كتابة االسم الثالثي للطفل وإضافة أدوات مثل: بخاخات المياه لمسح األسماء وإعادة
ترتيب مساحة اللعب.

أنشطة اللعب الخارجي: 
وحدة كل شيء عني - األسبوع األول

السؤال األسبوعي: ماذا أعرف عن نفسي؟ 
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وحدات االستقصاء - وحدة كل شيء عني

المؤشرات الرئيسية                المؤشرات المحتملةالمؤشرات الرئيسية                المؤشرات محتملة

منطقة الرياضيات و األلعاب اإلدراكية عنوان النشاط:١ - م ت - ٢

إعداد وتجهيز مركز التعلم:األنشطة المستمرة في مراكز التعلم.
تحرص المعلمة أن يكون مركز اللعب اإلدراكي يحقق التعاون مع اآلخرين  	

عند اللعب في مجموعات صغيرة وإظهار المثابرة واالعتزاز بالنفس في 
والتحكم  الدقيقة  العضالت  تنمية  تدعم  التي  األنشطة  وتوفير  إنجاز 

فيها وتطوير تآزر العين باليد وتنمية الحواس المختلفة.
األنشطة المقترحة:

استخدام الصلصال للكتابة على االسم: 	
تساعده  	 التي  المختلفة  األدوات  من  متنوعة  مجموعة  المعلمة  تعرض 

والصلصال،  والخرز،  )الرمل،  مثل:  أصدقاءه،  وأسماء  اسمه  كتابة  على 
واألعواد المرنة، ومعجون الحالقة واأللوان، وغيرها من األدوات(.

أحجيه االسم والصورة:
تضع المعلمة أحجية أو أكثر ألجزاء جسم اإلنسان فعن طريقها يتعلم  	

الطفل أجزاء الجسم المختلفة. يمكن من خاللها تقييم مقدار ما تعلمه 
على  األطفال  تشجيع  خالله  من  يمكن  كما  أيًضا،  جسده  عن  طفلك 

تسمية أجزاء الجسم.
عدد حروف اسمي:

عدد  	 وإحصاء  بهم  الخاصة  االســم  بطاقات  إلــى  للرجوع  األطفال  دعــوة 
األحرف في أسمائهم ثم وضع بطاقة الرقم المناسبة بجوار بطاقة االسم. 
الثالثية  وأسمائهم  الشخصية  بأسمائهم  الحروف  عد  لألطفال  يمكن 
وعمل مقارنات بين أعداد الحروف في كل اسم وكذلك أسماء أقرانهم. 

وهذا يعزز فهم العالقة بين األرقام والكميات.
 مغناطيس الوجه:

أنــوف، شعر  	 آذان،   ، أفــواه  )أعين،  المختلفة  الوجه  المعلمة مالمح  تقص 
بمالمس وألوان مختلفة( من الصور في المجالت، ثم تثبتها على ورقة 

سطح مغناطيسي آخر ودعوة األطفال إلنشاء وجوه.
 قياس األطوال:

تساعد المعلمة األطفال في معرفة عدد "األقدام" أو "األيدي" التي لها  	
نفس الطول.

تقطع عدة أقدام أو يدين )كلها بنفس الحجم( وتضع شريط الصق على  	
الحائط. بشكل عمودي وتدعو األطفال للوقوف  بالقدمين / اليدين.

يستخدم األطفال ملصقات القدمين أو اليدين لتحديد ارتفاع كل طفل.  	
ثم تدعوهم لكتابة الرقم على الملصق. 

األدوات والمواد المقترحة:

ألعاب التطابق. 	
ألعاب التصنيف والتجميع. 	
ألعاب التسلسل. 	
أحاجي متنوعة. 	
أقالم. 	
أوراق. 	
خرز. 	
أزرار. 	
مكعبات صغيرة. 	
أوراق ملونة. 	

التقييم:

تركيز  	 على  األطــفــال  قــدرة  مــدى  المعلمة  مالحظة 
انتباههم أثناء العمل في األنشطة المتنوعة.

استراتيجية  	 اســتــخــدام  عــلــى  قــدرتــهــم  مــالحــظــة 
المحاولة والخطأ لحل المشكالت البسيطة.

يتحقق  	 حتى  النشاط  في  األطفال  مثابرة  مالحظة 
الهدف.

وتصنيف  	 ترتيب  على  األطفال  قــدرة  مــدى  مالحظة 
وتطابق وتسلسل األدوات في المركز: )طبقًا لسمة 

واحدة( )أي الحجم، الشكل، اللون، وما إلى ذلك(.
مالحظة الطريقة التي استخدمها األطفال للقياس. 	
التسلسلي  	 ــعــد  ال فـــي  الــطــفــل  طــريــقــة  مــالحــظــة 

التصاعدي..

خيارات أخرى لتوسيع النشاط:مؤشرات المعايير المرتبطة:

ن ت 2.0.3 م 1 	
ن ت 1.0.3 م 1 	
ن ت 2.0.2 م 3-2 	

يمكن لألطفال أن يصنعوا أحاجي مختلفة من صور المجالت والكتب المختلفة  	
)بدعم من الكبار(. ترسم المعلمة خطوًطا مموجة لتقسيم الصورة إلى عدة 
أقسام ثم قص هذه األقسام، بعد ذلك يمكن للطفل إعادة تجميع القطع 

مًعا مرة أخرى إلكمال الصورة أو إعطائها لصديق لمحاولة حل األحجية.

م م 1.2.1 م 1 	
م م 1.2.1 م 3-2 	

األنشطة المستمرة في مراكز التعلم: 
وحدة كل شيء عني - األسبوع األول

السؤال األسبوعي: ماذا أعرف عن نفسي؟ 
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وحدات االستقصاء - وحدة كل شيء عني

البطاقة الشخصيةعنوان النشاط:                                       ١ - م ك - ١  اليوم : األول

تمهيد:نشاط المجموعة الكبيرة
 تعرض المعلمة الحروف الهجائية منفصلة على بطاقات ويختار كل طفل الحرف

الذي يبدأ به اسمه.
 تطلب من األطفال الذين يبدأ اسمهم بنفس الحرف الجلوس بجوار بعضهم.

األسئلة المفتاحية:
ما هو الحرف الذي يبدأ به اسمك؟ 	
أشر إلى صديقك الذي يبدأ اسمه بنفس الحرف؟ 	
أين يمكن أن تجد أشياء في الصف يبدأ اسمها بنفس الحرف الذي يبدأ  	

به اسمك؟

 وصف النشاط:
في  	 اسمه  يوجد  طفل  كل  أن  وتوضح  افتراضية  األســرة  بطاقة  تعرض 

بطاقة شخصية لدى أسرته.

الصباحي  	 الحضور  بطاقة  على  المكتوب  الثالثي  اسمه  طفل  كل  يقرأ 
التي تعرضها المعلمة.

عليها  	 توجد  قــد  التي  الصف  فــي  األمــاكــن  جميع  عــن  األطــفــال  يبحث 
األطفال،  أدوات  حفظ  )خزائن  مثل:  إليها،  واإلشـــارة  الثالثية  اسمائهم 
طفل،  بكل  الخاصة  العمل  أوراق  حفظ  مجلدات  الــســجــاد،  ومــربــعــات 

ومخطط الحضور، ولوح الجدار األبجدي وغيرها(.

يعيد األطفال ترتيب بطاقات عليها أسماءهم وصورهم مقصوصة إلى  	
أجزاء توزعها عليهم المعلمة وعلى كل طفل تهجي اسمه الثالثي أمام 

الجميع.

األدوات والمواد المقترحة:

بطاقات الحضور الصباحية. 	
لوحة أسماء األطفال في الصف. 	
صور األطفال مجزئة إلى قطع متساوية. 	
صورة افتراضية لسجل األسرة الوطني. 	

المفردات:
اسم ثالثي. 	
بطاقة شخصية. 	
هوية وطنية. 	
سجل األسرة. 	

التقييم:

 - مالحظــة قــدرة األطفــال علــى تعريــف أنفســهم باســمهم
الثالثي.

    - مالحظــة قــدرة األطفــال علــى التعــرف على بعــض الحروف
لموجــودة في أســمائهم.

 - مالحظــة قــدرة األطفــال علــى تركيــب أحجيــه صورهــم
التــي أعدتهــا المعلمــة.

التعلم في المنزل بمشاركة األسرة:

 تطلــب المعلمــة مــن األهــل الحديــث مــع الطفــل فــي بعــض
 الموضوعــات عــن اســمه، مثــل:

شكل اسمه كتابة. 	
موقع اسمه في الهوية الوطنية. 	
من الشخص الذي اختار اسمه؟ 	
ما معنى اسمه؟ 	
من األشخاص سواء من العائلة أو خارجها الذين  	

يحملون نفس االسم؟

أنشطة المجموعات الكبيرة: 
األسبوع األول

السؤال األسبوعي: ماذا أعرف عن نفسي؟

السؤال اليومي: ما هو اسمي الثالثي؟ 
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وحدات االستقصاء - وحدة كل شيء عني

التخطيط األسبوعي: 

األسبوع األول: ماذا أعرف عن نفسي؟

 السؤال أو
الموضوع اليومي

الخميساألربعاءالثالثاءاالثنيناألحد

 كيف تتشابه وتختلفما هو اسمي الثالثي؟
أشكالنا؟

 كيف تتشابه
 وتختلف قدرات

أجسامنا؟

 كيف تساعدني
ما هو طعامي المفضل؟حواسي؟

كيف سيتفاعل األطفال مع هذا السؤال أو الموضوع خالل ...

 أنشطة
 للمجموعة
بأكملها؟

البطاقة الشخصية
١ - م ك - ١

 أشكالنا تتشابه
وتختلف

١  - م ك - 2

 قدراتنا تتشابه
وتختلف

١- م ك - ٣

حواسي الخمس
 ١ - م ك - 4

طعامي المفضل
 ١ - م ك - ٥

 أنشطة
 للمجموعات
الصغيرة؟

أعرف حروف اسمي
١ - م ص - ١

لعبة المرآة
١ - م ص - ٣

 لعبة الذاكرة أجزاء
الجسم

١ - م ص - ٥

 أستطيع تحديد
األصوات

١ - م ص - 7

طبقي الصحي
المفضل

١ - م ص - ٩

كتاب من أنا
١ - م ص - 2

أيهما يسبق اآلخر
١ - م ص - 4

 مناقشة مفتوحة
 حول تسلسل
نمو اإلنسان
١ - م ص - 6

 أرى أشياء عديدة في
الفصل

١ - م ص - 8

الطبق الغامض
١ - م ص - ١0

  القراءة الجهرية
أنا إنسان – أنا قوي – ماذا أفعل عندما؟ - أحلق بأحالمي – الجورب الوحيد  - اهدأ يا طالل – أرنوب يرتدي مالبسه بنفسهلألطفال ؟

 التعلم في
الخارج؟

 تحدي كتابة االسم
١ - ل خ - ١

أتحرك بطرق مختلفة
١ - ل خ - 2

 أستطيع أن
أفعلها

١ - ل خ - ٣

نسير في خطوط
١ - ل خ - 4

تتبع الطريق
١ - ل خ - ٥

 األنشطة
 المستمرة في
مراكز التعلم؟

منطقة الفن
١ - م ت - ١

 منطقة الرياضيات و
واأللعاب اإلدراكية

١ - م ت - 2

 منطقة اللعب
الدرامي

١ - م ت - ٣

منطقة التحري
١ - م ت - 4

منطقة القراءة
١ - م ت - ٥

 الوجبات
 واألنشطة
الروتينية؟

يعد الطفل وجبته المفضلة في طبقه الخاص، ترديد أناشيد مثل "أنا إنسان" عند التنقل بين األنشطة، ترتيب 
األدوات في أماكنها المخصصة للمشاركة في أنشطة اللعب والكتابة..
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المواد الداعمة

الدليــل األساســي بنــاء وحــدات التعلــم؛ 
لتطبيــق إطــار منهــاج الطفولــة املبكــرة.

معايير التعلم املبكر النمائية للفئة 
العمرية من )3-6( سنوات.

قصص إلكترونية من منصة روضتي.

0102

03
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التوحيد 1
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يتسم المنهج باآلتي:

التأصيل للعقيدة اإلســـالمية من خالل العلم مبا يســـتحقه 
اهلل تعالـــى رب العاملـــن مـــن صفـــات الكمـــال واجلـــالل 
وترســـيخ ذلك مـــن خالل بيـــان توحيد الربوبيـــة واأللوهية 
ومـــا يجب علـــى العباد من تأليهـــه - ســـبحانه - وعبادته.

تنميـــة مهـــارات البحث واالســـتدالل والســـببية للمتعلم من 
خـــالل ربط املســـائل العقديـــة مبصادر التلقـــي الصحيحة 

وهـــي القـــران الكرمي والســـنة النبوية وإجماع الســـلف.

0102

التأصيـــل ملبـــدأ الوســـطية يف االعتقـــاد وهـــو منهـــج أهل 
الســـنة واجلماعـــة يف هذا البلـــد الطاهر )اململكـــة العربية 

السعودية(. 

03
التأصيـــل لبعـــض أنـــواع العبادة التـــي تلهم املتعلـــم وتربطه 
بخالقـــه ســـبحانه وتعالى، كالدعاء والتوســـل إليه، واحملبة، 

والصـــالة، واخلوف، والرجـــاء، والتوكل. 

04

تنميـــة الوعـــي العقدي لـــدى املتعلم من خالل بيـــان عقائد 
وأقوال وأفعال تنـــايف التوحيد،

05
اســـتثمار التقنيـــة بربـــط الطالـــب باملصـــادر واملعلومـــات 
لألنظمـــة  واإلحالـــة  للمقـــرر،  الداعمـــة  االلكترونيـــة 

الرســـمية.  القنـــوات  عبـــر  الصـــادرة  والتعليمـــات 

06
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بنـــاء وحـــدة نوعيـــة أختتـــم بها هذا املقرر تبـــن األثر العظيم لنعمـــة التوحيد والوحدة، وتؤصل للمجتمع القوي املتماســـك مـــن خالل مواضيع 
نوعية تســـتهدف اآلتي: 

التأصيـــل ملفهـــوم البيعـــة الشـــرعية لولي األمـــر، كمبدأ إســـالمي أصيل ينظـــم مصالح العباد والبالد، وســـبب لوحـــدة الكلمة 	 
والســـالمة من التفرق.

بيـــان حقـــوق ولـــي األمر، وتقريـــر أن ولي األمر الشـــرعي يف اململكة العربية الســـعودية هو خادم احلرمن الشـــريفن -حفظه 	 
اهلل-، وواليتـــه شـــاملة جلميـــع مـــن يف اململكة العربية الســـعودية، ويجب على اجلميع الســـمع والطاعة له يف املنشـــط، واملكره 

واليسر. والعسر 

التحذير من التفرق والتحزب.	 

بيان ماهية احلكم مبا أنزل اهلل.	 

بيـــان خطر األحزاب واجلماعات الضالة، والوقاية منها.	 

07
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الهدف
يهـــدف املنهـــج إلى التأصيـــل للعقيدة اإلســـالمية يف نفوس املتعلمن، فهي األصل واألســـاس لدين اإلســـالم، 
والتركيـــز علـــى حتقيـــق منهج الوســـطية واالعتدال يف العقيدة اإلســـالمية، وهـــو منهج هذه البـــالد الطاهرة 
اململكـــة العربيـــة الســـعودية، وقـــد متيزت هذه النســـخة املطورة مـــن املقرر للعـــام الهجري 1444هــــ بإضافة 
وحـــدة نوعيـــة، لها أثرهـــا الكبيـــر يف التأصيل للوحـــدة الوطنية، والســـالمة العقدية، واالســـتقرار املجتمعي، 
والتالحـــم والترابـــط وتكويـــن مجتمـــع عظيـــم، مزدهـــر، ومتماســـك، وقـــد شـــمل ذلك تقريـــر مفهـــوم البيعة 
الشـــرعية، وأهميتهـــا، وحكمهـــا، وكيـــف تكـــون، وحكم نقضها. كمـــا تضمنت هـــذه الوحـــدة التأصيل حلقوق 
ولـــي األمـــر،  وتقريـــر أن ولـــي األمـــر الشـــرعي يف اململكة العربية الســـعودية هـــو خادم احلرمن الشـــريفن 
-حفظه اهلل-، وواليته شـــاملة جلميع من يف اململكة العربية الســـعودية، ويجب على اجلميع الســـمع والطاعة 

له يف املنشـــط، واملكره، والعســـر، واليســـر.

وقـــد أســـهمت هـــذه الوحـــدة يف التحذير مـــن التفرق والتحـــزب، وبيان حكم تأســـيس األحـــزاب واجلماعات 
الضالـــة واالنتمـــاء إليهـــا والتعاطـــف معها. وفصلـــت الوحدة يف وصف خطـــر األحزاب واجلماعـــات الضالة، 
وبيـــان أنواعهـــا، وصفاتهـــا، ومنهجيات العمل فيها، وطرقها املتبعة إلغواء الشـــباب. واســـتهدفت هذه الوحدة 
بنـــاء الوعـــي املجتمعـــي وخاصة لفئة الشـــباب من خـــالل بيان طـــرق الوقاية من خطر األحـــزاب واجلماعات 
الضالـــة، وكيـــف يكون اإلنســـان مســـاهما يف بنـــاء وطنه، ووحدته، ومتاســـكه ومنـــوه وازدهـــاره، مدافعا عنه، 

وأمنوذجا يف التعايش الســـلمي، والتســـامح والوســـطية واالعتدال ومعززا لرســـالة الســـالم للعالم أجمع. 

الصفوف المستهدفة

املرحلة الثانوية:
نظام املسارات: السنة الثانية.
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المواد الداعمة

محتوى إثرائي وخطط دروس على منصة مدرستي.

مقرر إلكتروني: يتضمن محتوى إلكتروني إثرائي وتفاعلي داعم، يرتبط 
بأهداف التعلم، وتستخدم فيه أدوات متنوعة للقياس والتقومي.

01

02
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الرياضيات والعلوم
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يتسم المنهج باآلتي

الصفوف المستهدفة

يعـــزز  مبـــا  وإثرائـــه  احملتـــوى  تطويـــر 
مهـــارات الطلبـــة، ويعدهـــم للمنافســـة 

عامليـــاً.

توفيـــر QR لـــكل منـــوذج اختبـــار يقـــدم 
التغذيـــة الراجعـــة الفوريـــة للطالب بعد 

أدائـــه االختبـــار إلكترونياً.

01

03

الرياضيات: املرحلة االبتدائية، 
واملرحلة املتوسطة.

01
العلوم: املرحلة االبتدائية،

واملرحلة املتوسطة.

02

محاكيـــة  اختبـــارات  منـــاذج  تضمـــن 
لالختبـــارات الدولية، وداعمـــة ملهارات 

التفكيـــر العليـــا.

02
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الهدف
يهـــدف تطويـــر الكتب املســـتهدفة إلى دعم الطالب يف عـــدد من املهـــارات املرتبطة مبتطلبات 
االختبـــارات الدوليـــة لتمكينـــه معرفيـــاً، وإعـــداده مهارّيًـــا وخاصـــًة يف مهارياً القـــرن احلادي 

والعشـــرين ممـــا يؤهله للمنافســـات العاملية.

المحتوى

الرياضيات

 عدد األسئلة احملاكيةعدد مناذج االختبارات عدد الدروس املعدلة واملضافة املرحلة
لالختبارات الدولية

 االبتدائية
إضافة )10( دروس 	 
تعديل )6( دروس 	 
إضافة )3( أسئلة تقنية	 

212 سؤاال22ً

 املتوسطة
إضافة )3( دروس 	 
تعديل )1( درس 	 
إضافة )15( أسئلة تقنية	 

219 سؤاال21ً

العلوم

 عدد األسئلة احملاكيةعدد مناذج االختباراتعدد الدروس املعدلة واملضافة املرحلة
لالختبارات الدولية

 االبتدائية
إضافة )15( درس 	 
تعديل )3( دروس 	 
إضافة وحدة صحة اإلنسان	 

177 سؤاال25ً

218 سؤاال15ًالتوسع يف )2( درس 	  املتوسطة
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نماذج

8  تبلغ المسافة بين الشمس واألرض 92900000 
ميل تقريًبا. ما العبارة التي تعطي الصيغة العلمية 

لذلك؟ 

 7  10  × 9.29 جـ(    6  10  × 92.9 �أ(   

 5  10  ×  929 د(    6  10  × 9.29 ب(   

9  تظهر القائمة اآلتية الوزن الــذري لبعض العناصر. 
أيُّ عنصر وزنه الذري أقل بـِ 160.642 من الوزن 

الذري للزئبق؟ 

�لوزن �لذري)amu(�لعن�صر

39.948�أرجون

65.39خار�صين

207.2ر�صا�ص

15.9994�أك�صجين

47.867تيتانيوم

200.59زئبق

أكسجين جـ(  أرجون  �أ(   

خارصين د(  تيتانيوم  ب(   

10  ما قيمة ص3 عندما ص = -4؟ 

جـ(     1 __ 64    64- �أ(   

د(    1 __ 12    12- ب(   

أجب عن السؤال اآلتي:

11  يظهــر الجــدول اآلتــي أعــداد المتســوقين في 
 أحد األســواق فــي األيام األربعــة بعــد افتتاحه. 
 إذا اســتمر هــذا النمــط، فمــا عــدد المتســوقين 

في اليوم السادس؟ 
1234�ليوم

550610670730عدد �لمت�صوقين

أجب عن السؤال اآلتي موضًحا خطوات الحل.
12   صندوق مكعب الشكل أبعاده: 

90سم × 90سم × 90سم، ونريد أن نضع داخله 
 صناديق مكعبة الشكل أبعادها 

30سم ×30سم × 30سم.
التي  الصغيرة  الصناديق  عدد  تحدد  كيف  صف  �أ(   

يمكن وضعها في الصندوق الكبير.
ما عدد تلك الصناديق؟ ب(   

هل تحتاج �إلى م�صاعدة �إ�صافية؟
23456789101112 1�إذ� لم تجب عن �ل�صوؤ�ل ....

1 - 18 – 6 1 - 18 - 17 – 9 1- 12 – 4 1 - 16 - 16 - 18 - 19 – 3 فر�جع �لدر�ص ....

رُب �أتدَّ

َز ما  م��ن خ��اِل �لإجاب��ِة عل��ى �لأ�س��ئلة؛ حت��ى �أع��زِّ
تعلمُتُه من مفاهيَم وما �كت�سبُتُه من مهار�ت.

�أتدرب

ا. �أنا طالٌب معدٌّ للحياِة، ومناف�ٌص عالميًّ

ز �أع��زِّ حت��ى  �لأ�س��ئلة؛  ع��ن  �لإجاب��ة  خ��ال   م��ن 
ما تعلمته من مفاهيم وما �كت�سبته من مهار�ت.

�لف�صل 1: �الختبار �لتر�كمي )1( 59

ِة َمعمُل الجداوِل الإلكترونيَّ
التَّمثيُل بالأعمدِة والخطوِط

فكرُة الدر�ِس
اأ�ستعمُل البرمجيَّات لأُمثَِّل 

البياناِت بالأعمدِة والخطوِط.

ُيبيُِّن الجدوُل المجاوُر َأعداَد الطُّالِب 
وفَق ُمستوياتِهم في مادِة الرياضيَّاِت.

الخطوة 1  افتْح برنامَج الجداوِل اإللكترونيَّة.

كِل أدناه. الخطوة 2  أعِد صفحَة جداوَل إلكترونيٍَّة كما في الشَّ

 B في العمود
أدخل عدد 

الطالب.














 في العمود
A أدخل 

المستوى.

الخطوة 3  ظلِِّل البياناِت في العموديِن A وB، واختِر التَّمثيَل باألعمدِة من قائمِة 

)إِدراج(.
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الِبالم�ستوى عدُد الطُّ
10ممتاز

13جيِّد جًدا
7جيِّد

2مقبول

تو�سع
2 - 2

ُيمكنَك استعماُل البرمجيَّاِت لِتمثيِل البياناِت باألعمدِة والخطوِط.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

حلِِّل النتائــَج 
زمَة عندما ُتضيُف عموًدا خامًسا ُيمثُِّل الُمستوى  ِح الخطواِت الالَّ َوضِّ  1

)ضعيف( بطالٍب واحٍد. 
اجمِع البياناِت: اجمِع البياناِت حوَل أعداِد الطُّالِب في فصلَك وفَق   2

ْر فائدَة التَّمثيِل. مستوياتِهم في إحدى المواِد. َمثِِّل البياناِت بِاألعمدِة، ثمَّ َفسِّ

الشكل النهائي

تو�سع 2-2 : التَّمثيُل بالأعمدِة والخطوِط 61

ةٍ: جَ رِ نْفَ ةٍ، أَوْ مُ ةٍ، أَوْ حادَّ تيْن إِلَى قائِمَ يْنِ اآلتِيَ تَ يَ اوِ الًّ مِنَ الزّ نِّفْ كُ صَ

            

2

اويةِ ٩٠°؛ هِ الزَّ ذِ قياسُ هَ
. هيَ زاويةٌ قائِمةٌ لِذا فَ

3

اويةِ أكبرُ منْ ٩٠°  هِ الزَّ قياسُ هذِ
. يَ زاويةٌ منفرجةٌ وأَصغرُ منْ ١٨٠°؛ لِذا فهِ

. káª pFÉb ÉnjG nhR … pón© r≤ ne ≈n∏ nY oó pgÉ°ToCG

ها ٩٠°  : قِياسُ ةُ ةُ القائِمَ يَ اوِ الزَّ

نْ ٩٠° أَقَلُّ مِ نْ صفر °  وَ بَرُ مِ ها أَكْ : قِياسُ ةُ ةُ الحادَّ يَ اوِ الزَّ

لُّ مِنْ ١٨٠° أَقَ بَرُ مِنْ ٩٠° وَ ها أَكْ : قِياسُ ةُ رِجَ نْفَ ةُ المُ يَ اوِ الزَّ

  
 »æ r©nj oõ re qnôdG G nòg

ká nª pFÉb kánj phGR



  

رِجة. نْفَ ة وقائِمة ومُ م زاويةٌ حادَّ ارسُ   
   

ة زاويةٌ منفرجةٌزاويةٌ قائِمةٌزاويةٌ حادَّ

  

4

»fÉµªdG ∫’óà°S’Gh á«°Sóæ¡dG ∫Éµ°TC’G  ١٢٨ ٤٩ »ªcGôàdG QÉÑàN’G 

أوجدْ قيمةَ العبارةِ  ١٢س، إذا كانتْ س=٧ 
٧٤  ١٩ 
٨٤  ٥٢ 

ا، ثمَّ تضيفَ  طلبَت ند منْ فاطمةَ أنْ تختارَ عددً 

إليهِ ٥، ثمَّ تضربَ الناتجَ في العددِ ٨، إذا كانَ 
؟ هُ فاطمةُ ي اختارتْ الناتجُ ٦٤، فما العددُ الذِ

٤  ٢ 
٦  ٣ 

هِ ٣ أضعافِ  ، وعمرُ والدِ اللهِ ١٢ سنةً رُ عبدِ عمْ اللهِ   رُ عبدِ عمْ  
رُ  ما يكونُ عمْ اللهِ عندَ هِ، كمْ يصبحُ عمرُ عبدِ رِ عمْ

؟ هِ ٤٠ سنةً والدِ
١٨  ١٥ 
٢٠  ١٦ 

ا يلِي أكبرُ من ٩٫٠٤٧؟ أيٌّ ممَّ  
٩٫٠٤٤  ٩٫٠ 

٩٫٠٥  ٩٫٠٤ 

ا أكبرُ منْ ٣٫١ مَ ، كلٌّ منهُ اكتبْ كسرينِ عشريينِ  
وأصغرُ منْ ٣٫٢

: ا خطواتِ الحلِّ أجبْ عنِ السؤالِ التالِي موضحً

اشرحْ خطواتِ إيجادِ قيمةِ العبارةِ:  

. ٧)، وأوجدْ تلكَ القيمةَ × ١٥٠- (١٠

اعملْ  فاطمة.  من  سنواتٍ   ٨ بـ  أصغرُ  أحالمُ  
ما يصبحُ عمرُ  رَ فاطمة عندَ لتبينَ عمْ دالةٍ  جدولَ 
اشرحْ   . سنةً و١٦  سنةً  و١٢  سنواتٍ   ٨ أحالمَ 
رِ  كيفَ يمكنُكَ استعمالُ جدولِ الدالةِ إليجادِ عمْ

. رُ أحالمَ ٣٠ سنةً ما يصبحُ عمْ فاطمة عندَ

 

    
     ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣١٤

   مهارة ٥-٦
سابقة

مهارة 
سابقة

مهارة 
مهارة ٥-٥٨-٥٤-٥٣-٥٦-٥سابقة

مهارة ٥-٦سابقة
٥-٥٥-٦سابقة

: أجبْ عنِ السؤالينِ التاليينِ
 ، ا األسبوعِ  سعودٌ ٦٠ بطاقةَ كرةِ قدمٍ هذَ اشترَ  
ي. إذا علمتَ أن  و١٥ بطاقةً في األسبوعِ الماضِ
، فاكتبْ  كلَّ ٥ بطاقاتٍ توجدُ في حزمةٍ منفصلةٍ
البطاقاتِ  منَ  حزمةً  كم  لتبينَ  عدديةً  عبارةً 

 سعودٌ؟ اشتَرَ

 oÜQ sóJCG
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اختبار
مقنن

 

ما العمليــة التي يعود مــاء المطر بهــا إلى الغالف . 13
الجوي بعد سقوطه إلى األرض؟

ما أنواع الهطول األربعة؟ وما الفرق بينها؟. 14
صف كيف تتشكل الغيوم؟. 1٥
فيم تختلف التلسكوبات الراديوية عن البصرية؟. 16
اشرح آلية تكّون النجوم، واكتبها في خطوات.. 17
كيف يختلف كوكب األرض عن كواكب المجموعة . 18

الشمسية األخرى؟
ما الكويكب؟ أين توجد معظم الكويكبات في النظام . 19

الشمسي؟
فيم يختلف النجم النيوتروني عن الثقب األسود؟ . 20
كيف يؤثر كل من  الشــمس والقمر في المد والجزر . 21

على األرض؟
كيف يختلــف محور دوران كوكــب أورانوس عن . 22

الكواكب األخرى؟
ُتقاس حــرارة النجــوم بوحدة الكلفن )ك(. اســتخدم 

المعادالت التالية لإلجابة عن السؤالين 23 و 24.
ْس = ك - 273

ك =  ْ س + 273
˚ك. . 23 إذا كانت درجة حرارة ســطح الشــمس 6000

فكم تساوي بالسلسيوس؟
إذا كانت درجة حرارة ســطح نجم منكب الصياد . 24

˚س فكم تساوي بوحدة الكلفن؟ )أوريون( 2827

 

 ما الهباء؟ وكيف يصل كل من الغبار والملح وحبوب . 2٥
اللقاح إلى الغالف الجوي؟

 صف كيف يتكون اإلعصار القمعي؟. 26
 هل يمكن أن يحدث الرعد دون البرق؟ وضح ذلك.. 27
تشكل األعاصير البحرية خطًرا على الناس والممتلكات . 28

عند وصولها إلى اليابسة. وّضح سبب ذلك.
لماذا تختلف المجموعــات النجمية التي نراها تبًعا . 29

الختالف فصول السنة؟
اذكر فوائد استكشاف الفضاء، ترى، هل تفوق تكلفة . 30

استكشاف الفضاء فوائده؟
استعمل الرسم التالي لإلجابة عن السؤالين 31 و 32.

 حّدد أطوار القمر في المواقع أ – د .. 31
 فّسر لماذا تختلف أطوار القمر خالل  دورته؟. 32
 صف شكل مدارات الكواكب حول الشمس. . 33
 فيم تختلــف خصائــص الكواكــب الداخلية عن . 34

خصائص الكواكب الخارجية؟
ا.. 3٥  اشرح دورة حياة نجم ضخم جدًّ
 لماذا نرى جهة واحدة من القمر مواجهة لألرض؟. 36
 لماذا تبدو لنا النجوم وكأنها تتحرك في السماء؟. 37

اأTش©ة ال�شم�س

رُب �أتدَّ
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زn م̀`ا  uõ`̀ت̀`ى اأعM ;لةÄ`̀ع̀`ن األأ�ش pاب̀`ةLEاأل p∫Ó`̀N م̀`ن
.äمن مهارا o¬oتÑوما اكت�ش nºيgمن مفا o¬oت©لمت

� ع�ملي  ن�ف�ضو  �للحي  عد  لب� �اأن
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ــفُ التغيرَ في درجةِ  أيُّ العبــاراتِ التاليةِ تصِ  ٥
ا مِنْ مدينةِ مكةَ  الحرارةِ في أثناءِ انتقالي صباحً

؟ نحوَ جبالِ الطائفِ

.أ.   تبقى درجةُ الحرارةِ ثابتةً
تزدادُ درجةُ الحرارةِ.ب. 
تقلُّ درجة الحرارةِ.ج. 

تتغيَّرُ درجةُ الحرارةِ عشوائيًّا.د. 

تُشيرُ األرقامُ ١-٤ في الشكلِ أدناهُ إلى مناطقَ   ٦
. أيُّ المناطقِ  مختلفةٍ بالقربِ مِنْ شاطئِ البحرِ

األربعِ منطقةُ ظلِّ المطرِ؟

١أ. 
٢ب. 
٣ج. 
٤د. 

    

ضُ لها  فُ العواصــفَ الرمليةَ التــي تتعرّ أصِ  ۷
ا، مبينًا المناطقَ  المملكةُ العربيةُ السعوديةُ صيفً
هةَ قدومِ الرياحِ المسبّبةِ لها. التي تتأثرُ بها، وجِ

؟ ، وفيمَ يتشابهانِ فيمَ يختلفُ الطقسُ عنِ المناخِ  ۸
. أكتبُ إجابتي في المخططَّ أدناهُ


١٠٠٢١٠٦-١١٠١
٣١١٣٤١٠٣
٥١١٥٦١١٥
٧١٠٣٨١١٢
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٤
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سورة الشعراء اآلية:٨٠   (١)



ســبباتِ بعضِ   أبدأُ اليومَ دراســةَ الفصــلِ الرابعِ حيثُ ســأتعرفُ على مُ
ا.  نا، وهذا النشاطُ سنسعدُ بتنفيذهِ معً ، وكيفَ تعيشُ داخلَ أجسامِ األمراضِ

. /طفلتِكَ لِكَ معَ وافِرِ الحبِّ طفْ

: النشاطُ
/طفلتِكَ أنْ يصــفَ الطريقةَ الســليمةَ لتنظيفِ اليدينِ  اطلبْ إلــى طفلِكَ

ا عمليًّا. هَ ويطبقَ

              

قالَ تعالَى:قالَ تعالَى:

 
(١)  

١٠  

 
اتِ  امَ دَ ارنَةٌ بين اســتخْ قَ ــدولِ اآلتِي مُ ۱  فِي الجَ
ــوبيَّة،  سُ يَّة،  الرُّ ارِ ــورِ (النَّ خُ نْــواع مِن الصُّ ٣ أَ

لَة) وِّ تَحَ المُ

يَّة/  اصِّ الخَ
ال تعمَ االسْ

      
اومُ  قَ صلْب يُ

ية  وِ التَّجْ
ية  رِ والتَّعْ

لِذلك 
مُ فِي  تخدَ يُسْ
ارسِ دَ بِنَاءِ المَ

مُ  تخدَ ة تُسْ شَّ هَ
ةِ  نَاعَ فِي صِ
ير  بَاشِ الطَّ

نت مَ واإلِسْ

ةُ  وَّ القُ
 ، البَةُ والصَّ

مُ  ا يُستخدَ لِذَ وَ
ةِ  ناعَ فِي صِ
ةِ  دَ عمِ األَ
ية  جرِ الحَ

واقِد البِنَاء ومَ

اتِ  راغَ ا في الفَ نهَ قمِ كلٍّ مِ ادَّ بِكتَابةِ رَ وَ دد المَ حَ
اآلتِية:

م: ............ قَ ةُ رَ ادَّ يَ المَ ةُ هِ سوبِيَّ ورُ الرُ خُ الصُّ

م:............... قَ ةُ رَ ادَّ ي المَ ية هِ ارِ ور النَّ خُ الصُّ

م:............ قَ ةُ رَ ادَّ ي المَ لةُ هِ وِّ تحَ ورُ المُ خُ الصُّ

يٍّ  رِ خْ يجٍ صَ ــيرُ إلى نَسِ الِيةِ يُشِ الِ التَّ شكَ ۲    أَيُّ األَ

يد؟ دِ اقِ بِبُطءٍ شَ مَ لَ فِي األعْ كَّ تَشَ

دنِ  عْ ةِ المَ اوَ سَ قيَاسِ قَ ى مِ لَ كَ عَ العِ لِ اطِّ الَ ۳    مِن خِ

نُ  تِي يُمكِ نَ الَّ ادِ عَ ــرِ المَ كُ ، اُذْ طِ أدناهُ طَّ خَ فِي المُ
ابَتَك. وبَاز، وبرر إِجَ شِ التُ دْ ا لِخَ هَ امُ دَ استخْ


 

د  دُ ن وتَعَ ــدُ ــاءِ المُ بِيرة فِي إِنشَ ــاءِ أَهميَّة كَ ٤    لِلمَ

ة  كَ ملَ ــكان، حدد ٤ مدن في خريطــة المَ السُّ
يَّة قريبة من مصادر المياه؟ ودِ عُ بيَّة السُّ رَ العَ

ي  طِّ غَ ي يُ ا الَّــذِ ٥    مَ

ــطحِ  ــمَ سَ عظَ مُ
األَرض؟

ار . مل.  ب.  األشجَ أ.  الرَّ  
بَال. اء.      د.  الجِ         ج.  المَ

يعِ  ةِ تَوزِ يرُ إِلى نِسبَ ي يُشِ يُّ الَّذِ ائرِ سمُ الدَّ ٦    ما الرَّ

؟  لَى األَرضِ اءِ عَ ةِ والمَ ابِسَ اليَ

ــودٌ فِــي  وجُ بِ مَ ــذْ ضِ العَ رْ ــاءِ األَ ــمُ مَ عظَ ۷    مُ

الةِ........ الحَ
يَّة . ازِ ائِلة .  ب. الغَّ أ. السَّ  

يَّة. زمِ بَة.     د. البالَ لْ          ج. الصُّ  

  

رُب رُب�أتدَّ �أتدَّ
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المواد الداعمة

اختبارات إلكترونية لدعم التغذية الراجعة من خالل QR مضّمنة يف الكتاب 
املدرسي.
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المقررات اإللكترونية
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تنمية ال�شغف باملعرفة واالعتزاز بالقيم 

  المقررات اإللكترونية 

انطالًقـــا مـــن التطويـــر الـــذي مت على اخلطـــط الدراســـية واســـتحداث مقـــررات جديدة يف 
املراحـــل الدراســـية تســـعى الـــوزارة بشـــكل مســـتمر الـــى تطوير نوعي وشـــامل لتعـــد مواطنا 
منافســـا عامليـــا من خالل توفير فـــرص تعليمية متكافئـــة جلميع الطالب والطالبات تتناســـب 
مـــع احتياجاتهـــم وإمكاناتهـــم يف جميـــع مناطـــق اململكـــة. تعمل الوزارة وبشـــكل مســـتمر على 
مشـــروع املقـــررات اإللكترونيـــة الداعمـــة لعمليـــات التعليـــم والتعلـــم من خالل تنويـــع مصادر 
املعرفـــة الرقميـــة والتي تتوافق مـــع توجهات برنامـــج تنمية القدرات البشـــرية وتعكس حرص 
حكومـــة خادم احلرمن الشـــريفن علـــى إعداد املواطن مـــن خالل محاور اســـتراتيجية عدة، 

مـــن أهمها.



129
مالمح تطوير المناهج السعودية

المعـــــــــــلم

التوصيل التأصيل

البيئة التعليميةالمنهج

فصل دراسيالكتاب الورقي

كتب رقمية تفاعلية

شروحات

تجارب علمية افتراضية

إنفو جرافيك

ألعاب تعليمية

الواقع المعزز

3D عين

مقرر إلكتروني

دروس مصورة )عين(

مقرر تفاعلي تكيفي

منصة مدرستي

العملية التعليمية

التقليدي

التوجه 
الحالي

مفهوم العملية التعليمية التقليدية 
واإللكترونية 

العملية التعليمية
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المقرر
اإللكتروني

% 18

% 5

% 6

% 7

% 17

% 31

فيديو تعريفي

أسئلة

صورأنشطة تفاعلية

انفوجرافيك

PDF ملفات موشن 
16 %جرافيك

مكونات المقرر اإللكتروني الواحد
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على مستوى املقرر
جولة يف املقرر )فيديو كابتشر(مقدمة مقرر )فيديو تصوير معلم(

)PDF( معلومات وارشادات قبل البدء

)PDF( مكونات املقرر

اخلطة الزمنية لدراسة ملقرر )انفوجرافيك(

على مستوى الوحدة

مقدمة الوحدة )فيديو(

على مستوى الدرس

أتهيأ للدرس
أهداف الدرس

أتعلم محتوى الدرس

اخلص للدرس

احتقق من تعلمي

اختبار الوحدةتطبيقات عامة )نشاط تفاعلي(مراجعة الوحدة )فيديو موشن( مراجعه وتقومي الوحدة

استبانة مقرراختبار مقرر

خطتي لتعلم الدرس )صورة(

نشاط استفتاحي )نشاط تفاعلي أو فيديو تفاعلي(

اختبار قبلي

فيديوهات شروح قصيرة )موشن(

تدريبات )أنشطة تفاعلية-واجب-نقاش(

منوذج التقييم السريع والتغذية الراجعة

نشاط ملخص الدرس )نشاط تفاعلي(

ملخص للدرس )انفوجرافك تفاعلي(

اختبار الدرس

التصميم المعياري للمقررات اإللكترونية
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المقررات اإللكترونية

نماذج

مالمح تطوير المناهج الدراسية
132
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 نماذج المقررات اإللكترونية 
)مقرر صناعة القرار في األعمال(
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 نماذج المقررات اإللكترونية 
)مقرر صناعة القرار في األعمال(
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 نماذج المقررات اإللكترونية 
)مقرر صناعة القرار في األعمال(
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 نماذج المقررات اإللكترونية 
)مقرر صناعة القرار في األعمال(
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 نماذج المقررات اإللكترونية 
)مقرر صناعة القرار في األعمال(
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 نماذج المقررات اإللكترونية 
)مقرر صناعة القرار في األعمال(
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مقرر صناعة القرار في األعمال 1

مقرر الفنون 2

روابط نماذج المقررات اإللكترونية
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الرؤية المستقبلية لتطوير المناهج 
الدراسية

تطوير مناهج الدراسات اإلسالمية وفق املنهج التكاملي، لتعزيز الترابط بن مجاالت العلوم اإلسالمية بحسب 
املوضوعات.

تطوير مناهج العلوم والرياضيات مبا يتفق مع التوجهات العاملية احلديثة، ويدعم الطالب يف املنافسات الدولية وفًقا آلخر 
اإلصدارات يف السالسل العاملية.

تطوير مناهج الدراسات االجتماعية من خالل تعزيز دورها يف تعزيز الشخصية الوطنية، وربط الطالب 
بقيادات الوطن وربطها بالعلوم األخرى.

تأليف مناهج للغة العربية تعنى بجميع مهارات اللغة، وتركز على تعزيز الفهم القرائي، مع دعمها للطالب يف 
مهارات االختبارات الدولية ومتطلبات الثورة الصناعية اخلامسة.

تطوير مناهج اللغة اإلجنليزية يف املرحلة الثانوية بإضافة تدريس اللغة اإلجنليزية ألغراض محددة، حيث سيتم 
التركيز على املصطلحات ذات االرتباط بالوظائف، مثل: اللغة اإلجنليزية الفنية، اللغة اإلجنليزية العلمية، اللغة 

اإلجنليزية للمتخصصن يف املجاالت الصحية والطب، اللغة اإلجنليزية للسياحة والضيافة ... إلخ.
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تطوير مادة الفنون بحيث تشمل الفنون األدائية والسمعية والبصرية. 

استحداث مناهج دراسية متخصصة لفئة الطالب املوهوبن تضمن حصولهم على معارف نوعية يف املجاالت ذات 
األولوية. 

استكمال تطبيق سلسلة املهارات الرقمية؛ لتشمل صفوف املرحلتن االبتدائية واملتوسطة واملرحلة الثانوية كافة.

استكمال تطوير مناهج رياضات الدفاع عن النفس بحيث تشمل املرحلة املتوسطة.

استحداث مناهج دراسية لفئة الطالب من ذوي اضطراب طيف التوحد تكفل حصولهم على التعليم اجليد. 
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توفيــر مــواد دراســية يف املرحلــة الثانويــة تســتهدف معــارف كانــت متطلــب يف الســنة التحضيريــة يف بعــض 
اجلامعــات ومــواد دراســية أخــرى تســتهدف معــارف تقــدم يف الســنة األولــى والثانيــة يف بعــض اجلامعــات، ممــا 

ســيكون لــه دور يف اختصــار رحلــة الطالــب التعليميــة، وترشــيد كفــاءة اإلنفــاق يف التعليــم.

تطويــر اخلطــة الدراســية للمرحلــة الثانويــة بإضافــة مــواد دراســية وفــق نظــام  )A-Levels( البريطانــي الــذي يعــد 
البرنامــج األكادميــي املصــدق مــن اجلامعــات البريطانيــة، ويتم اعتماده كمعيار لقبول الطلبــة يف مرحلة البكالوريوس.

إضافــة الصــف التاســع للمرحلــة الثانويــة، وتنزيــل املــواد التــي كانــت تــدرس فيــه مبــا تتضمنــه مــن معــارف ومهــارات 
للصفــوف األدنــى وفــق مصفوفــة مــدى وتتابــع تضمــن االتســاق والتكامــل الرأســي واألفقــي.
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تطبيــق مناهــج املســارات املتخصصــة يف املرحلــة الثانويــة مــن دور نشــر عامليــة معروفــة ومعتمــدة وتتوافــق مــع املعاييــر 
.)Binary Logic( ودار النشــر )National Geographic( الدوليــة مثــل: دار النشــر

13

التحــول نحــو رقمنــة املناهــج الدراســية علــى مــدى ثــالث ســنوات؛ بحيــث تتــاح املناهــج بشــكل تفاعلــي وفق أحــدث تقنيات 
التعليم اإللكتروني. 

11
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دراسة إضافة مسارات جديدة للمسارات القائمة حالياً، من أجل تلبية متطلبات سوق العمل، ومواءمًة مليول 
الطلبة وقدراتهم، ومن املسارات املطروحة للدراسة: الفنون، الرياضة، الضيافة والسياحة.

16

االستمرار يف تطبيق نظام املسارات للمرحلة الثانوية، حيث سينتقل الطلبة للسنة الثالثة التي ستقدم فيها 
مناهج نوعية مثل:  الذكاء االصطناعي، األمن السيبراني، هندسة البرمجيات، التصميم الهندسي،  الرعاية 

الصحية، مبادئ اإلدارة، تخطيط احلمالت التسويقية، إدارة الفعاليات.

17
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لالطــالع علــى تقريــر مالمــح تطويــر المناهج الســعودية 
ــرا  ــق اكميـ ــدم تطبيـ ــة فضــاًل استخـ ــة إلكترونيـ بصيغـ

الهـــاتف المحمــــول لمســح رمــز االســتجابة السريـــع.
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