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المنهج الوطني الكويتي    

منهجهو 





الخطة الدراسية 

الكويتية للصفوف من 

 األول إلى الثاني عشر

مواد التعليم والتعلم للمتعلمين والمعلمين ، بما في 

ذلك الكتب المدرسية للمتعلمين وإرشادات 

المعلمين ، والكتب اإللكترونية والبرمجيات 

التعليمية واألقراص المدمجة ، وغيرها من 

 .وسائل اإليضاح

 لوائح وإرشادات وأدوات التقييم واالختبار

 تعليمات رسمية متعلقة بالمنهج

 ارشادات تطبيق وأيضاً إرشادات توجيه المعلمين

 مواد دعم أخرى



: 
 المباديء  –الفلسفة  –الرسالة  –الرؤية 

: 
 –خصائص يجب أن يكتسبها المتعلمون 

 –( في نهاية التعليم) أساسية : الكفايات 
( 12،  9،  5للمرحلة الدراسية )األساسية 

في نهاية كل )خاصة – (للمادة الدراسية)عامة –

 (صف حسب الصفوف والمواد الدراسية

: 
 (  12،  9،  5) معايير األداء  –معايير المنهج 



 الخطة الدراسية الكويتية للصفوف

 من الصف األول إلى الصف الثاني عشر

 : 

المواد الدراسية التي يتم تعليمها في كل مرحلة من مراحل •

 .النظام التعليمي

الحصص األسبوعية المخصصة لكل مادة / عدد الساعات •

 .في كل صف من صفوف المراحل الدراسية الثالث



 الخطة الدراسية الكويتية للصفوف

 من الصف األول إلى الصف الثاني عشر



 :الخطة التنفيذية  م 2016/  2015العام الدراسي 



 :الخطة التنفيذية  م 2016/  2015العام الدراسي 



 :الخطة التنفيذية  م 2017/  2016العام الدراسي 



 :الخطة التنفيذية  م 2018/  2017العام الدراسي 



 :الخطة التنفيذية  م 2019/  2018العام الدراسي 



 :الخطة التنفيذية  م 2020/  2019العام الدراسي 



Effort And Attitude Beats Talent And Knowledge 



 الكفايات
 هي نظم متكاملة من المعرفة والمهارات واالتجاهات والقيم•

 أنواع من الكفايات  3هناك •

 كفايات أساسية من الصف األول إلى الصف الثاني عشر•

كفايات عامة تتحدد بالمادة الدراسية وفق معادلة صيغ •

 الكفايات العامة

االرتباط  –العمليات  –الحقائق : مجاالت  4وللكفايات العامة •

 االتجاهات الشخصية 

 الكفايات الخاصة وتتحدد حسب المادة والصف الدراسي•



 الكفايات



 الكفايات



هي المخرجات  الكفايات األساسية

التعليمية التي من 

المتوقع أن ينجزها 

الطالب في نهاية 

دراستهم 

 (12الصف)

متداخلة ومتبادلة 

المناهج وتساهم 

جميع المواد في 

 تطويرها



 الدراسات القرآنية والدراسات اإلسالمية•

 اللغة العربية•

 اللغة اإلنجليزية•

 الرياضيات•

 العلوم•

 الدراسات اإلجتماعية•

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت•

 التربية الفنية•

 التربية الموسيقة•

 التربية الصحية والبدنية•

 (  مهارات الحياة) التربية الحياتية •



 كفايات الدين اإلسالمي والكفايات األخالقية1.

 كفايات التواصل باللغة العربية2.

 كفايات التواصل باللغة اإلنجليزية واللغات األخرى3.

 (المتعلقة بالرياضيات ) الكفايات الرياضية 4.

 الكفايات االجتماعية والمدنية5.

 الكفايات العلمية والتكنولوجية والرقمية6.

 كفايات التطور الشخصي وتعلم كيفية التعلم7.

كفايات الحياة والعمل ، وريادة األعمال ، والكفايات 8.
 اإلقتصادية والمالية



مقارنة بالكفايات 

األساسية تعتبر محددة 

المادة ، وهي تحدد 

المعرفة المتكاملة 

والمهارات والمواقف 

والقيم األكثر عمومية 

والمبنية على المادة فيما 

يخص المخرجات 

المتوقعة من الطالب في 

 12نهاية الصف الـ



 األنماط

 والدوال

معالجة 

البيانات 

 والنمذجة
المنطق والتواصل 

 الرياضي



 الكفايات الخاصة

 الصف األول

األعداد والعد 

 100حتى 

 جمع وطرح 

 مكعب

 فرز وتصنيف

 النصف
 تعليمات بسيطة

 الصف الثاني

األعداد والعد 

 1000حتى 

 جمع وطرح 

 وضرب

 وقسمة

 الربع والثلث
 بسيطةتعليمات 

 الصف الثالث

األعداد والعد 

 للمليون

 جمع وطرح 

 وضرب

 وقسمة

 الربع والثلث
 بسيطةتعليمات 



 الكفايات الخاصة


