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الئحة الدراسة والتقويم
في النظام الفصلي للتعليم الثانوي

(التقويم من أجل التعلم)

طبعة تجريبية
١٤٣٥هـ
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وبـــه نستـعـــيـن
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على  1435/8/7هـ  والتاريخ   31543 الرقم  ذات  الكريمة  السامية  الموافقة  إلى  إشارة   
تطبيق النظام الفصلي للتعليم الثانوي وخطته الدراسية ومناهجه المطورة، وتوفير كافة المتطلبات 

الالزمة لتحقيق أهدافه.
والتاريخ   351770423 الرقم  ذي  والتعليم  التربية  وزير  الملكي  السمو  صاحب  تعميم  على  وبناء 
1435/10/8هـ؛ المتضمن بدء تطبيق المشروع تدريجيًا على جميع مدارس النظام السنوي للتعليم 
الثانوي في المملكة العربية السعودية بالتوازي مع استمرار تطبيق نظام المقررات، وتأكيد التوجيهات 
التي تضمنتها الموافقة السامية الكريمة والتوجيه بتكامل الجهود بين الجهات ذات العالقة في الوزارة 

وفي الميدان التربوي لتحقيق التوجهات العامة للمشروع بما يضمن كفاءة التطبيق وجودته.
وبناء على الغرض األساسي للمشروع الذي تبنته الوثيقة المرجعية للمشروع والتي تنص   

على أن الغرض منه هو:

» تحقيق المواءمة واالتساق بين مناهج التعليم األساسي ومناهج النظام السنوي للتعليم الثانوي؛ بما 
يعزز القيم والمهارات واالتجاهات التربوية الحديثة، ويهيئ المتعلمين لمتابعة التعلم والحياة والعمل، 

ويدعم التحول إلى النظام الفصلي المبني على تحسين التقويم من أجل التعلم«

ومن هنا فإن الئحة الدراسة والتقويم من الوثائق التنظيمية المهمة التي تحدد التحوالت   
األساسية المتعلقة بتنظيم الدراسة والقواعد والعمليات المنظمة للتقويم؛ مؤملين أن تسهم في رفع 
كفاءة الدراسة والتعلم والتقويم وتحسين الكفاية الداخلية والخارجية للنظام التعليمي في المرحلة 

الثانوية.
                                                                ،،، واهلل الموفق ،،،

مقدمة:



5

فصلين  من  الدراسية  السنة  وتتكون  دراسية،  سنوات  ثالث  من  الثانوية  المرحلة  تتكون 
دراسيين   توزع عليهما المستويات الدراسية للطالب.

 تتم دراسة كل مستوى دراسي في مدة فصل دراسي كامل )18 أسبوعًا تتضمن أيام تنظيم 
الجداول واالختبارات( ويمكن تعديلها وفق ما تحدده الجهات المختصة. 

يدرس الطالب في كل مستوى عددًا من المواد الدراسية المتنوعة وفق خطة دراسية محددة.
يُعدُّ كل مستوى دراسي مستقاًل عن باقي المستويات الدراسية.

يُخصص لكل مادة دراسية في كل مستوى دراسي )100( درجة موزعة وفق التالي:
)5-1( )50( درجة ألعمال المستوى ، و)50( درجة الختبار نهاية المستوى )للطالب المنتظم(.

)5-2( )100( درجة الختبار نهاية المستوى للمادة  )للطالب المنتسب(.
 ما لم يرد استثناء لبعض المواد الدراسية ذات الطبيعة الخاصة. 

تكون النهاية الصغرى لجميع المواد الدراسية )50( درجة سواًء كان الطالب منتظمًا أو منتسبًا.
تكون االختبارات النهائية )الختامية( للمواد الدراسية وفق التسلسل التالي:

طالب  لجميع  ويتم  الدراسي  المستوى  به  ينتهي  الذي  االختبار  األول:  الدور  اختبار   )1-7(
المجموعة الدراسية والطالب المنتسبين المقبولين.

)7-2( اختبار الدور الثاني: اختبار مواد اإلكمال للمواد التي لم ينجح فيها الطالب في اختبار 
الدور األول.

الثاني  الدور  اختبار  الطالب في  فيها  ينجح  لم  التي  المواد  اختبار  التعثر:  مواد  اختبار   )3-7(
للمستويات التي تسبق هذا االختبار.
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الئحة الدراسة والتقويم
في مشروع النظام الفصلي

للتعليم الثانوي
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يؤدي الطالب اختبار الدور األول في نهاية كل مستوى دراسي من المستوى األول إلى المستوى 
السادس.

يؤدي الطالب اختبار الدور الثاني للمستويات الدراسية األول والثالث والخامس خالل األسبوعين 
األولين من المستويات التي تلي كاًل منها )المستويات الثاني والرابع والسادس على التوالي(. 
يؤدي الطالب اختبار الدور الثاني للمستويات الدراسية الثاني والرابع والسادس بعد أسبوع من 

اختبارات الدور األول لكل منها وخالل مدة ال تتجاوز أسبوعين.
يؤدي الطالب اختبار مواد التعثر خالل األسبوعين األولين من بداية العام الدراسي الجديد.

مواد التعثر  من المستويين الدراسيين األول والثاني أو الثالث والرابع أو الخامس والسادس 
والمترابطة مع بعضها )مثل: رياضيات 1/ رياضيات 2 ،  ...( يتم تقديم اختبارهما ضمن جدول 
اختبارات مواد التعثر  في وقت واحد يكفي ألداء االختبارين )فترة اختبار واحدة(؛ مع استقاللية 

كل مادة في أسئلة االختبار ، والدرجات، وعند الرصد، وفي أحكام النجاح واإلكمال والتعثر.
ينتقل الطالب المنتظم إلى المستوى الدراسي التالي بعد دراسته للمواد الدراسية المخصصة 
له في المستوى الدراسي السابق، ويعامل الطالب المنقطع عن مستوى دراسي واحد كطالب 

منتسب ويحق له إكمال دراسته وفق ضوابط القبول واالنتساب.
يُعد الطالب ناجحًا في المادة الدراسية: إذا حصل على درجة النهاية الصغرى للمادة، شريطة 

حصوله على نسبة 20% على األقل من درجة االختبار النهائي للمادة.
يُعد الطالب ناجحًا في المستوى الدراسي: إذا حصل على درجة النهاية الصغرى على األقل 
في جميع المواد الدراسية شريطة حصوله على نسبة 20% من درجة االختبار النهائي لكل 

مادة دراسية.
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.16
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يؤدي الطالب اختبار الدور الثاني في إحدى الحاالت التالية:
)16-1( إذا لم يحصل في اختبار الدور األول على درجة النهاية الصغرى للمادة الدراسية.

)16-2( إذا لم يحصل في اختبار الدور األول على 20% على األقل من درجة االختبار النهائي 
للمادة الدراسية.

)16-3( إذا تغيب عن اختبار الدور األول.
يؤدي الطالب اختبار مواد التعثر في إحدى الحاالت التالية:

)17-1( إذا لم يحصل في اختبار الدور الثاني على درجة النهاية الصغرى للمادة الدراسية.
)17-2( إذا لم يحصل في اختبار الدور الثاني على 20% على األقل من درجة االختبار النهائي 

للمادة الدراسية.
)17-3( إذا تغيب عن اختبار الدور الثاني. 

)17-4( إذا كان مجموع مواد التعثر 50% فأقل من مجموع المستويين الدراسيين لعام دراسي 
واحد.

يُحتفظ للطالب بدرجات أعمال المستوى في اختبار مواد التعثر. 
االختبار النهائي )الختامي( في جميع الحاالت يشمل جميع موضوعات المقرر الدراسي.

يُحدِّد الطالب المسار التخصصي من بين المسارات المتاحة في مدرسته بعد دراسة المستويين 
اإلرشاد  توجيه  على  وبناًء  األكاديمية،  وميوله  استعداداته  وفق  العام(  )اإلعداد  والثاني  األول 

الطالبي واألكاديمي، وبالتنسيق مع ولي أمره.
عند إكمال الطالب أو تعثره في مادة دراسية ثم نجاحه فيها خالل اختبار الدور الثاني أو اختبار 
مواد التعثر فإن الدرجة التي يحصل عليها بعد نجاحه في هذه المادة هي التي ترصد في تقارير 

المستويات الدراسية والسجل األكاديمي وتلغي الدرجة التي رصدت لهذه المادة قبل النجاح.
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.22

.23

.24

.25

يحتسب المعدل العام التراكمي لجميع المستويات في المرحلة الثانوية على النحو التالي:
)22-1( تحتسب نسبة )25%( من معدل المستويين األول والثاني.
)22-2( تحتسب نسبة )35%( من معدل المستويين الثالث والرابع.

)22-3( تحتسب نسبة )40%( من معدل المستويين الخامس والسادس.
في  الدراسية  المواد  جميع  نتائج  يتضمن  دراسي؛  مستوى  لكل  تقريرًا  طالب  كلُّ  يُسلم 
المستوى، كما يتضمن سجاًل أكاديميًا مؤقتًا ابتداًء من المستوى الدراسي الثاني؛ وفي نهاية 
المرحلة الثانوية يسلَّم الطالب الناجح في جميع المواد الدراسية سجاًل أكاديميًا معتمدًا يشمل 
نتائجه في جميع المواد الدراسية  في جميع مستويات الدراسة؛ باإلضافة إلى تسليمه الوثيقة 

الرسمية للتخرج موثقًا فيها التقدير والمعدل النهائي للتخرج.
يمنح الطالب درجة السلوك عن كل مستوى دراسي من )100( درجة.

يخصص لكل مادة دراسية )5( درجات للحضور والمواظبة يرصدها المعلم لكل مادة دراسية، 
ويخصم ربع درجة مقابل كل حصة غياب بدون عذر.
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26.  تُوزَّع درجات التقويم على المواد الدراسية وفق ما يلي:
        )26-1( توزع الدرجة اإلجمالية للمادة الدراسية في المستوى الدراسي الواحد على النحو التالي:

•  يُقوَّم الطالب في أعمال المستوى الدراسي للمادة الدراسية في فترتين وتحتسب الدرجة النهائية 
ألعمال المستوى الدراسي بحساب معدل الفترتين، وتوزع درجة تقويم الطالب في أعمال المستوى 

الدراسي في كل فترة وفق التوزيع التالي )*(:

)*( يستثنى من هذا التوزيع المواد الدراسية التي تقتضي طبيعتها خالف ذلك وفق ما يرد في هذه 
الالئحة ومذكرتها التفسيرية ودليل تقويم المتعلم.

•  في المدارس الليلية لتعليم الكبار: يخصص )10( درجات للحضور  و )5( درجات للمشروعات أو 
البحوث أو التقارير.

الدرجة المخصصةمجال التقويم

أعمال المستوى
الحضور/ المشاركة والنشاطات الصفية / الواجبات  والمهام المنزلية/ 

30 درجةالمشروعات أو البحوث أو التقارير/ملف األعمال )اإلنجاز(

20 درجةاختبار الفترتين خالل المستوى الدراسي

50 درجةاختبار نهاية المستوى الدراسياالختبار النهائي

100 درجةالمجموع

الحضورالمجال
المشاركة 

والنشاطات 
الصفية

الواجبات والمهام 
المنزلية

المشروعات أو 
البحوث 

أو التقارير
ملف األعمال

اختبار/اختبارات 
قصيرة

)اختبار الفترة(

20 درجة5 درجات10 درجات5 درجات5 درجات5 درجاتالدرجة

خمسون )50( درجةالمجموع
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المواد الدراسية

توزيع درجات االختبارات توزيع درجات أعمال المستوى
الدرجة النهائية

النهائية
الحضور 

المشاركة 
والنشاطات 

الصفية

الواجبات 
والمهام 
المنزلية

ملف 
األعمال

المشروعات
و البحوث 
والتقارير

االختبارات القصيرة
تحريريعمليشفهيالمجموع

تحريريعمليشفهي

50100--2050--555510العلوم الشرعية

50100--2050--555510اللغة العربية

الدراسات االجتماعية 
50100--2050--555510والوطنية

المهارات النفسية 
50100--2050--555510واالجتماعية

1040100-2050--555510العلوم الطبيعية

50100--2050--555510الرياضيات

5اللغة اإلنجليزية
5 تشمل 
المحادثة 
واالستماع

5510
10

محادثة 
واستماع

-10
كتابة

 وقراءة
50

10
محادثة 
واستماع

-40100

الحاسب وتقنية 
3020100-15550-555510المعلومات

مهارات البحث ومصادر 
50100--2050--555510المعلومات

التربية األسرية 
51010510والصحية

--3070--تجارب  وتقارير
30

مشروعات 
وبحوث

100

)1( العلوم الشرعية تشمل: التفسير، التوحيد، الفقه، الحديث، القراءات، علوم القرآن؛ عدا مقرر القرآن الكريم فله توزيع خاص.
)2( العلوم الطبيعية تشمل: الكيمياء ، األحياء ، الفيزياء ، علم األرض.

)3( يطبق على المدارس الليلية لتعليم الكبار ما تضمنته الفقرة )26-1( من هذه الالئحة.

)26-2( توزع درجات تقويم الطالب في المواد الدراسية على النحو التالي:
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)26-3( توزيع درجات التقويم في مادة القرآن الكريم:
• يُقوَّم الطالب في مادة القرآن الكريم تقويمًا مستمرًا من)100( درجة لكل فترة  من فترتي التقويم.

•  تُوزَّع درجات التقويم على كل فترة من فترتي التقويم وفق التوزيع التالي:

•  في اختبار الدور الثاني لمادة القرآن الكريم يحتفظ الطالب المُكمل بدرجات الحضور خالل الفصل الدراسي؛ وتُوزَّع 
درجة التقويم وفق التوزيع اآلتي:

تطبيق الحفظصحة القراءةالحضورمجال التقويم
المجموعالترتيلالتجويد

100 10 درجات15 درجة25 درجة45 درجة5 درجاتالدرجة
درجة

مجموع الفترتين ÷ عدد الفتراتحساب الدرجة النهائية

تقويم مستمرنوع التقويم

مجال التقويم

الحضور 
خالل 

الفصل 
الدراسي

تطبيق الحفظصحة القراءة
المجموعالترتيلالتجويد

100 10 درجات15 درجة25 درجة45 درجة5  درجةالدرجة
درجة

مجموع درجات الفترات ÷ عدد الفتراتحساب الدرجة النهائية

•  في المدارس الليلية لتعليم الكبار: يخصص )10( درجات للحضور  و )10( درجات لتطبيق التجويد.
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)26-4( التقويم في مادة القرآن الكريم في مدارس التحفيظ القرآن الكريم:  
•  يُقوَّم الطالب في مادة القرآن الكريم تقويمًا مستمرًا من )100( درجة لكل فترة من فترتي التقويم.

•  تُوزَّع درجات التقويم على كل فترة من فترتي التقويم وفق التوزيع التالي:

•  تقويم مادة القرآن الكريم  في الدور الثاني للطالب المُكمل من )95 درجة( حيث يحتفظ 
الطالب بدرجات الحضور خالل الفصل الدراسي؛ وتُوزَّع درجة التقويم وفق التوزيع اآلتي:

تطبيق جودة الحفظالحضورمجال التقويم
المجموعالترتيلالتجويد

100 درجة10 درجات15 درجة70 درجة5 درجاتالدرجة

مجموع الفترتين ÷ عدد الفتراتحساب الدرجة النهائية

تقويم مستمرنوع التقويم

مجال التقويم

الحضور 
خالل 

الفصل 
الدراسي

تطبيق جودة الحفظ
المجموعالترتيلالتجويد

100 درجة10 درجات15 درجة70 درجة5 درجاتالدرجة
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)26-5( توزيع درجات التقويم في مادة اللغة العربية؛ 
•  يُخصص لكل وحدة دراسية من وحدات المقرر )100( درجة توزع كالتالي:

•  في المدارس الليلية لتعليم الكبار: يخصص )10( درجات للحضور  و )5( درجات للمشروعات أو البحوث أو التقارير.

)26-6( توزيع درجات التقويم في مادة التربية البدنية والصحية:

الحضورمجال التقويم
المشاركة 

والنشاطات 
الصفية

الواجبات 
والمهام 
المنزلية

ملف 
األعمال

المشروعات 
أو البحوث 
أو التقارير

اختبار اختبارات القصيرة
نهاية 
الوحدة

المجموع
12

5 الدرجة
5 5 درجات5 درجاتدرجات

10 10 درجاتدرجات
درجات

 10
درجات

 50
درجة

 100
درجة

حساب الدرجة 
مجموع درجات جميع الوحدات ÷ عدد الوحداتالنهائية

تقويم مستمرنوع التقويم

الحضورمجال التقويم
تحقيق 

االتجاهات 
والقيم الصحية

اللياقة 
الصحية 
والبدنية

الخبرات 
المعرفية 
)اختبارات 

قصيرة(

المهارات 
البدنية 
والحركية

المجموع

100 درجة50 درجة10 درجات25 درجة10 درجات5 درجاتالدرجة

تقويم مستمرنوع التقويم
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)26-7( التقويم في مادة المهارات التطبيقية )*(:
•  يُخصص لكل وحدة دراسية تطبيقية من وحدات المقرر )100( درجة توزع كالتالي:

•  في الدور الثاني: يحتفظ للطالب بدرجات أعمال المستوى )الحضور، واالنضباط والتفاعل، وتقرير األداء 
المحدد/اإلنجاز( لجميع الوحدات، ويقدم مشروعًا ختاميًا لكل وحدة من وحدات المادة وتتم مناقشته فيها 
لها، وذلك وفق  استيعابه  المشروعات ودرجة  بناًء على كفاءة  الدرجة  الوحدات وتقدير  من قبل معلمي 

التوزيع التالي:

االنضباط الحضورمجال التقويم
والتفاعل

تقرير 
األداء 

المحدد/
اإلنجاز

تقويم األداء 
المجموعالختامي

100 درجة50 درجة25 درجة20 درجة5 درجاتالدرجة

مجموع درجات جميع الوحدات ÷ عدد الوحداتحساب الدرجة النهائية

تقويم مستمرنوع التقويم



15

المنتسب فيقدم )المشروع الختامي( لكل وحدة ويتم مناقشته فيما قدم من قبل معلمي  أما الطالب    •
الوحدات من )100( درجة بواقع )70( درجة للمشروعات و )30( درجة لمناقشات االستيعاب والفهم.

)*( مقرر المهارات التطبيقية: مقرر تطبيقي مهاري؛ يتكون من عدة  وحدات تطبيقية مهارية في المستوى الدراسي الواحد ، ويعامل 

معاملة المقررات الدراسية األخرى من حيث النجاح واإلكمال والتعثر واحتسابها في المعدل التراكمي.

 

مجال التقويم

درجات أعمال المستوى 
)يحتفظ بها للطالب(

درجات المشروع الختامي 
لكل وحدة

الدرجة النهاية 
للمادة

االنضباط الحضور
والتفاعل

تقرير 
األداء 

المحدد/
اإلنجاز

5 الدرجة
درجات

 20
درجة

 25
درجة

50 درجة

100
30 درجة 
للمشروع

 20
درجة 

للمناقشة

حساب الدرجة 
مجموع درجات الوحدات ÷ عدد الوحداتالنهائية
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27.   تُوزَّع درجات التقدير الخاص بالمادة الدراسية وفق التوزيع التالي:

رمز التقديرالتقديرالدرجة

A+أ +ممتاز مرتفع95% إلى 100 %

Aأممتاز90% إلى 94 %

B+ب +جيد جدًا مرتفع85% إلى 89 %

Bبجيد جدًا80% إلى 84 %

C+ج +جيد مرتفع75% إلى 79 %

Cججيد70% إلى 74 %

D+د +مقبول مرتفع61% إلى 69 %

Dدمقبول50% إلى 60 %

أقل من %50
F+هـ +مكمل )لم ينجح في الدور األول(

Fهـمتعثر )لم ينجح في الدور الثاني(
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يُطبق الفصل الصيفي في مدارس معينة حكومية وأهلية وفق ضوابط وتنظيمات تُحدد من قبل 
إدارة المشروع والجهات ذات العالقة في الوزارة.

الطالب الذين تبقى لديهم أكثر من 50% من مجموع مواد المستويين الدراسيين لعام دراسي بعد 
الفصل الصيفي وقبل أداء اختبارات مواد التعثر يتم إعادة تسجيلهم في النظام ابتداًء من الفصلين 

الدراسيين اللذين نتجت منهما مواد التعثر )عدا مواد المستويين الخامس والسادس(.
ى لديه مواد تعثر مع استنفاده  الطالب الذي أنهى جميع المستويات الستة للمرحلة الثانوية؛ وتبقَّ

لجميع الفرص المتاحة له لمعالجة ذلك؛ يتم تحويله إلى طالب منتسب يختبر من مائة درجة. 
تغلق درجات الفترة األولى في نهاية األسبوع السابع والفترة الثانية في نهاية األسبوع الرابع عشر 

من أسابيع الدراسة في كل مستوى دراسي.
يُشْعر ولي أمر الطالب كتابيًا وإلكترونيًا بنتائج أعمال كل مستوى دراسي دوريًا بما ال يقل عن 

فترتين، كما يشعر الدارس بذلك في المدارس الليلية لتعليم الكبار.
بين  االنتقال  الثانوي  التعليم  في  المقررات  نظام  وطالب  الفصلي  النظام  مدارس  لطالب  يحق 
النظامين وإلى األنظمة األخرى للتعليم الثانوي والعكس؛ وفق الضوابط المنظمة لذلك؛ وال يحق 
أن يطلب  الليلية  المدارس  إلى  النهارية  المدارس  التحويل من  تنطبق عليه شروط  الذي  للطالب 

التحويل إليها بعد مضي أسبوعين من بداية الدراسة.
تضع الجهات المختصة الضوابط الالزمة النتقال الطالب من النظام الفصلي إلى المعاهد العلمية 
والتقني  المهني  التدريب  برامج  وإلى  الليلية ونحوها  والمدارس  الكريم  القرآن  ومدارس تحفيظ 
أو  الدراسي  العام  منتصف  في  سواًء  المملكة  خارج  من  القادمين  والطالب  وبالعكس،  الموازية 

نهايته.

أحكام عامة:
.28

.29

.30

.31

.32

.33

.34
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وطالب  الخاصة  التربية  طالب  على  الثانوي  للتعليم  الفصلي  النظام  في  التقويم  الئحة  تنطبق 
الكبار، والمدارس السعودية في  الليلية وتعليم  المدارس  الكريم وطالب  القرآن  مدارس تحفيظ 

الخارج ونحوها.
يجوز تسريع الطالب الذي يبدي تفوقًا غير عادي وفق ضوابط تضعها الجهة ذات العالقة في الوزارة.

الفصلي من  بالنظام  يلتحق  الحالي  السنوي  النظام  الثانوي من  األول  الصف  المُعيد في  الطالب 
بداية العام الدراسي الجديد، ويعامل معاملة الطالب الجديد.

الطالب المنتظم الذي درس ستة مستويات وتبقى لديه مواد تعثر يُعطى مهلة ثالث سنوات فقط 
يؤدي فيها اختبار مواد التعثر منتسبًا فإن تبقى مواد لم يجتزها يطوى قيده من المدرسة ويحول 

إلى المدارس الليلية ليتمكن من تحقيق النجاح في المواد المتبقية عليه.
بالتنسيق مع إدارة المشروع؛ تضع الجهة المختصة القواعد الالزمة لمعالجة حاالت الطالب الذين لم 
يرد بشأنهم تفاصيل خاصة في هذه الالئحة أو مذكرتها التفسيرية أو دليل تقويم المتعلم، وما لم 
يصدر بشأنه تنظيمات خاصة فيتم الرجوع لما ورد في الئحة تقويم الطالب ومذكرتها التفسيرية 

ودليل نظم وتعليمات االختبارات.
التقويمية،  والتقارير  التطبيق  نتائج  على  بناء  والتطوير  والتقويم  وللمراجعة  الالئحة  تخضع 

وتُصدر إدارة المشروع نسخًة محدثًة منها بعد نهاية العام الدراسي األول لتطبيقها.

                                                                     ،،، واهلل الموفق ،،،

.35

.36

.37

.38

.39

.40
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