
الكفایات األساسیة
 والمعتقدات والمواقف والقیم والمھارات المعارف من مجموعة  األساسیة الكفایات  تمثل•

 تعلیمال نھایة عند اكتسابھا المتعلمین على یجب التي واالجتماعیة  الشخصیة والسمات

 .12 الصف نھایة في أي ، الثانوي

 خالل من تطویرھا یتم بل أخرى، أو واحدة مادة طریق عن الكفایات ھذه تحقیق یتم وال•

 .دراستھم سنوات طوال المتعلمون یتعلمھا التي الدراسیة المواد جمیع بین التكامل



" الكفایات األساسیة"
12یجب على الطالب إتقانھا في نھایة المرحلة التي 

األخالقیةو الكفایات الدین اإلسالمي 

یة مـن خـالل الشـعور باالنت الكفایاتتشیر ھذه  ماء وكـذلك إلى تعزیز الھویات الوطنیة والعربیة واإلسالمیة والعالم
:وھذا یعني أن الخریجین –اآلخرین التفاھم المتبادل والمنفتح مع 

یظھرون االحترام لقیم اإلسالم ویقدرون الھویة اإلسالمیة والعربیة؛•
في• ھا  ھا ویعززون ھا ویطبقون حیـاة الفـرد  یتعرفون على القیم الدینیة واألخالقیـة والثقافیـة لإلسـالم ویحترمون

والمجتمع؛
لة الكویـت• قیم دو ودسـتورھا  یتصرفون في الحیاة الیومیة مدركین إدراكا ثقافیا أركان دین اإلسالم ومحترمین 

ومدركین لھویتھم الثقافیة واألخالقیة ولغتھم وتقالیدھم الوطنیة؛
وفھم تقالیدھم وقیمھم المقدسة؛, إظھار االحترام للوالدین والعائلة والمدرسة والمعلمین والمجتمع ككل•
من ھـویتھم الع• جزء  یة یظھرون االنفتاح إلثراء ھویتھم الشخصیة من خالل فھم القیم والثقافات األخـرى ك الم

ید للھو ثراء الفـردي والجمعـي ولـیس كتھد صة لإل عدد الطبقـات للھویـة كفر سع ومت ما أو یات ویتبنون مفھو
الفردیة والمحلیة والوطنیة؛

یبینون بوضوح حقوقھم كأفراد مسلمین ویدافعون عنھا ویؤكدون علیھا؛•
.نیظھرون االحترام والتقدیر لدینھم وقیمھم األخالقیة ومعتقداتھم باإلضافة إلى قیم ومعتقدات اآلخری•



باللغة العربیة التواصلكفایة 
صال طلیقــا باللغــة العربیـة فـي مجموعـة كبیـرة مـن السـ الكفایاتتشیر ھذه  یاقات إلــى التواصــل توا

:والمواضیع وھذا یعني أن المتخرجین
) طناعیةللغات الطبیعیة واالص(األخرى یتواصلون عبر اللغة العربیة إضافة إلى اإلشارات والرموز •

؛)بما في ذلك الرموز غیر اللفظیة(والرموز 
ة واإلعـالم یفھمون ویستخدمون فنون اللغة العربیة ممثلة في التحدث واالستماع والقــراءة والكتابـ•

وغیرھا من أشكال التعبیر؛
یخوضون في حوار ویساھمون بجعلھ حوارا مثمرا قائما على االحترام؛•
؛یظھرون المقدرة على إتباع قواعد التواصل والتفاعل العامة باإلضافة إلى كونھم إبداعیین•
افـة العربیـة یعالجون ویفسرون بشكل مناسب القیم األخالقیـة والجمالیـة والثقافیــة المنخرطـة بالثق•

التقلیدیة والعصریة؛
.القیم یحافظون على قیم الثقافة العربیة ویساھمون مساھمة إبداعیة بحسب مقدراتھم إلثراء ھذه•
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یة األخرىالتواصلیة والثقافیة والمتداخلة ثقافیا المتعلقة باللغة االنجلیزیة والثقافات واللغات األجنب الكفایات
ف الكفایاتتشیر ھذه  فة  من إلى التواصل تواصال فعاال باستخدام اللغة االنجلیزیة واللغات األجنبیة المختل عة  ي مجمو

:السیاقات وھذا یعني أن المتخرجین

یتواصلون بشكل لفظي وشكل غیر لفظي من خالل استخدام اللغة االنجلیزیة واللغات األجنبیة األخرى؛•
یعبرون عن أنفسھم من خالل الرموز والعالمات في اللغة اإلنجلیزیة ومختلف اللغات األجنبیة؛•
كتابة، وسائل یستخدمون اللغة اإلنجلیزیة ومختلف فنون اللغة األجنبیة الممثلة في الكالم، واالستماع، والقراءة، وال•

اإلعالم والتعبیر؛
للغـات یخوضون في حوار ویساھمون بجعلھ حوارا مثمرا قائما على االحترام من خالل استخدام اللغة االنجلیزیـة وا•

األجنبیة األخرى؛
غات األ• غة االنجلیزیـة والل جنبیـة یظھرون المقدرة على إتباع قواعد التواصل والتفاعل العامة من خالل اسـتخدام الل

األخرى باإلضافة إلى كونھم مبدعین؛
فة االن• طة باللغـة والثقا جلیزیـة عـالوة یعالجون ویفسرون بشكل مناسب القیم األخالقیة والجمالیة والثقافیـة المنخر

على الثقافات األجنبیة واآلداب التي یتم تناولھا؛
یحمون حقوق الملكیة الثقافیة والتقالید؛•
.یظھرون االحترام لتنوع وتعدد الثقافات•
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)المتعلقة بالھویة والقیم واإلجراءات االجتماعیة والمدنیة الكفایاتأي ( والمدنیة االجتماعیة  الكفایات
م الكفایاتتشیر ھذه  لى اسـتخدام المعرفـة والمھـارات والقــیم والمواقـف الالز یة باإلضـافة إ ة لتعزیـز إلى إثراء تعزیز حقوق اإلنسان والمواطنة الدیمقراط

:وھذا یعني أن المتخرجین, الشمولیة والعدالة االجتماعیة والتنمیة المستدامة على أساس احترام الجمیع لحقوق اإلنسان والحریات األساسیة

یة • سعة وكیف یة والوا الثقافـة أي الھیاكـل و(أدائھـا ینخرطون بكفاءة ومسؤولیة في حیاتھم الخاصـة والعامـة والمھنیـة، اسـتنادا إلـى فھـم البیئـات المحل
، وكذلك دورھم فیھا، باعتبارھم مواطنین فاعلین ومتطوعین ومساھمین في خدمة مجتمعھم وبلدھم؛)والممارسات والقواعد والتوقعات

االختالف؛، ویتعاملون بشكل بنّاء وإیجابي مع قضایا التنوع ووالثقافات یتعاملون بفعالیة مع الطابع الممیز للمجتمع الكویتي المتعدد األعراق •
لتعلیمیة یة وایظھرون االحترام لحقوقھم وحقوق اآلخرین، بغض النظر عن انتمائھم العرقي ولغتھم وثقافتھم ودینھم، والجنس والعمر والخلفیة االجتماع•

ض كـل فـوروالوضع االقتصادي، ویحترمون األنواع األخرى من المنظمات والنظم االجتماعیة، ویحترمون الثقافات والمعتقدات االجتماعیة من اآلخرین، 
أنواع التعصب والتطرف والعنصریة؛

یظھرون المسؤولیة عن أنفسھم، لآلخرین، وللمجتمع، وللبیئة؛•
یظھرون حس المبادرة واتخاذ القرارات، وینجزون الواجبات وااللتزامات، ومدركین لعواقب التصرفات الشخصیة والجماعیة؛•
یربطون األسباب بنتیجة عملیات وظواھر اجتماعیة مختلفة ویكونون على درایة بالعواقب؛•
یمارسون حقوقھم ممارسة فعالة ومسئولة ال تتعارض مع احترام حقوق اآلخرین؛•
یظھرون من خالل التصرف العملي روح المواطنة واالھتمام بالمصلحة العامة؛•
یقیمون التنوع ویبدون التسامح ویحترمون المواقف الشاملة؛•
یدیرون الخالفات ویحلونھا بشكل بناء؛•
ستویات یشاركون في اتخاذ القرار الدیمقراطي المتخذ على جمیع • كذلك فـي الع(الم یة وأنشـطة الحـي، و مدارس والمجتمعـات المحل ملیـات أي األسـر وال

؛) السیاسیة المحلیة والوطنیة
من كـل نـو(الیومیة یمارسون ویعززون قیم حقوق اإلنسان والمبادئ في الحیاة • یز  ع؛ محاربـة أي احترام الكرامة الشخصیة؛ والكفاح ضد التحیـز والتمی

، وتعزیز المساواة بین الجنسین؛والتھمیشالفقر 
.یحمون البیئة الطبیعیة والبشریة والمساھمة في النمو والتنمیة المستدامة•
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)المتعلقة بالریاضیات(الریاضیة  الكفایات
في مج الكفایاتتشیر ھذه  موز واإلشـارات والقـوانین ذات الصـلة  موعـة مــن للتعبیر عن أنفسھم باستخدام اللغـة والفھـم الریاضـي وكـذلك الر

:وھذا یعني أن الخریجین -السیاقات االجتماعیة والمھنیة

الریاضیة في الحیاة الیومیة؛ الكفایاتیطبقون ویستخدمون •
ساب والھندســة واإلحصـاء ومجـ -في مواقف الحیاة الملموسـة –بإبداع یستخدمون • االت التفكیـر المنطقـي والعملیــات األساسـیة مـن الح

الریاضیات األخرى ذات الصلة؛
 :الصلةیستخدمون طرقاً نموذجیة للتفكیر الریاضي والمنطقي وكذلك حل المشاكل في مواقف وسیاقات الحیاة ذات •
تحدید مشكلة-
 المشكلة؛یحددون ویجدون ویحصلون على المعلومات المناسبة الالزمة لحل , سؤال المشكلة -فھم الطلب الرئیسي-
بناء الفرضیات؛-
للمعلومات والمعرفة؛) واالستخدام والتطبیق, التنظیم, صنع تركیبات, التحلیل(النقدیة المعالجة -
تطویر التفكیر المفاھیمي والمنطق السلیم؛-
تقییم الخیارات وصنع قرارات مستنیرة؛-
ینخرطون فردیا أو بالتعاون مع اآلخرین في حل المشكلة اإلبداعیة؛•
.بالریاضیات؛یصممون ویقیمون بمشاریع مبتكرة وأصلیة ذات صلة •
یة وفـي مجـاالت ال• معرفـة یستخدمون طریقة ریاضیة في التفكیر لتحدید وحل مجموعـة متنوعـة مـن المشـاكل فـي مواقـف الحیـاة الواقع

المختلفة؛
.یظھرون االھتمام في الشؤون العامة ویساھمون في حل المشاكل على مستوى المدرسة والمجتمع•
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العلمیة والتكنولوجیة والرقمیة الكفایات
یإلى استخدام اللغة والفھم العلمي والتقني في مجموعة من السیاقات االجتماعیـة  الكفایاتتشیر ھذه  ھذا  –ة والمھن و 

:یعني أن الخریجین

یات • قائق والعمل ھزون ویفسـرون البیانـات العلمیـة، والح بون ویج ظواھر یحددون ویحللـون ویرك خال(وال ل من 
؛) دراسة الرسوم البیانیة والجداول، وغیرھا -القیاس -الرصد -المراقبة

یتحققون ویجربون ویستخلصون النتائج المتعلقة بمجاالت المعرفة المختلفة؛•
یشاركون في العمل الجماعي التعاوني في المسائل المتعلقة بالعلوم؛•
في • سائل  لوم یستخدمون مھارات التفكیر العلیا في القضایا المرتبطة بحل الم ستقراء-التحقـق (الع ستنتاج-اال -اال

التلخیص الخ؛ -التنبؤ
یجرون التجارب العلمیة المتنوعة، والممكنة، والبحوث في مجال العلوم؛•
خارجھا؛یطبقون بیانات ونتائج لمختلف المقاربات العلمیة المختلفة في مجاالت الحیاة الیومیة في المدرسة و•
في مواقف الحیاة الیومیة؛  (ICT)یستخدمون التكنولوجیا وتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت •
تفاعـل یسـتخدمون تكنولوجیـا المعلومـات واالتصــاالت ووســائل اإلعـالم علـى نحـو فعـال وبمسـئولیة؛ كفلسـفة لل•

ووسائط الفلسفة األساسیة للعصر الرقمي؛, والتواصل
مشاریع مبتكرة ذات صلة بالتكنولوجیا وعلوم االتصال؛ یبدأون•
یتصرفون بشكل أخالقي عند التنقل على شبكة اإلنترنت؛ •
.الخ وتویتر .بوك، و فیس )COP(و یستخدمون بمسؤولیة التعلم القائم على شبكة االنترنت،  •
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كفایات التطور الشخصي وتعلم كیفیة التعلم
:وھذا یعني أن الخریجین -تشیر ھذه الكفایات إلى إظھار مھارات ما وراء المعرفة في التعلم البعید األمد

یظھرون من خالل العمل فھمھم في أن یتعلموا من خالل الحیاة؛•
یستخدمون ویدیرون المعلومات بشكل صحیح، نقدیا وإبداعیا وبمسؤولیة؛•
یحددون أنسب طرق تعلم واستراتیجیات ألنفسھم؛ وتطویر أسالیب تعلمھم الخاصة؛•
یحددون األولویات وأھداف التعلم؛•
یظھرون المبادرة وتقییم األخطار ومعالجة عقبات التعلم؛•
یبنون على الخبرات السابقة ویطبقون التعلم؛•
خرین مـن یستخدمون كافة الموارد الالزمة لتحقیق التنمیة الكاملة لإلمكانات الفردیة الخاصة بھم وإمكانیات اآل•

منظور نھج شمولي؛
ب• قة  صیتھم، ویعـززون الث من شخ یة  یة والحرك سب للمكونـات الفكریـة والعاطف توازن المنا النفس یحققون ال

ترام وتقـدیر صفاتھم، مـع اح صحیحة مـن  سـمات  واحترام الذات، والتحفیز اإلیجابي والقدرة على االستفادة ال
اآلخرین؛

لضعف؛یحددون نقاط الضعف والقوة بشكل صحیح واالعتماد على نقاط القوة والعمل على التغلب على نقاط ا•
یتخذون قرارات وخیارات مستنیرة فیما یخص الصحة والنظام الغذائي والثقافة والممارسة البدنیة؛•
یتابعون خطط ومشاریع الحیاة الشخصیة وتقییم ما إذا كان قد تم تحقیق األھداف، وكیف؛•
یتصرفون بشكل مستقل ومسئول مع الوعي الكامل للعواقب؛•
. مشاعرھمیمیزون ویدیرون •
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ویتعاونون ویتعاطفون مع اآلخرین؛ ویظھرون التراحم والتسامح تجاه اآلخرین؛یتواصلون •

ی• من خلف لك العالقـات مـع أفـراد  في ذ ما  ات یبادرون إلى إقامة والحفاظ على عالقات صحیة دائمة مع اآلخرین، ب
متنوعة؛

یتغلبون على التحیز والتسویات التي قد تؤثر على اھتمامات اآلخرین؛•
یدیرون اإلجھاد والغضب والصدمات وحل الصراعات الشخصیة بطریقة بناءة؛•
یالحظون قواعد األخالق والسلوك الجید في المواقف المختلفة ویطبقونھا؛•

یة وخ بالموسیقایستخدمون بشكل خالق معرفتھم ومھاراتھم المتعلقة • عروض فن ئات والفن والحرف لتقدیم  لـق بی
.منسجمة ألنفسھم وفي مجتمعھم الذي ینتمون إلیھ

یستخدمون استخداما مبدعا معرفتھم ومھاراتھم في مواقف مختلفة وسیاقات جدیدة؛•
یحللون ویستخلصون النتائج لحیاتھم الشخصیة فیما یتعلق بواقع البیئة االقتصادي المحلي؛•
؛یتخذون خیارات مسئولة بشأن الحیاة المستقبلیة والمھنة وفقا لالحتیاجات الفردیة ومصلحة مجتمعھم•

یاتھم یربطون المعرفة والمھارات المكتسبة من المواد الدراسیة األخرى لمتابعة الدراسة والعمل وكذلك أیضا في ح•
.العامة والخاصة

یة • قیم الفن ك للموسـیقایتعرفون ویستخدمون الحقائق بإبداع وال قافي ال یر الث نب التعب ویتي والثقافـات والفـن وجوا
.األخرى بإبداع

.یشجعون القیم اإلسالمیة والھویة الوطنیة من خالل التعبیر الفني على المستوى الوطني والعالمي•



االقتصادیة والمالیة والكفایات, وریادة األعمال, الحیاة والعمل كفایات
:لخریجینوھذا یعني أن ا -لتعزیز القدرة على مواجھة تحدیات الحیاة الیومیة والعمل بنجاح في مجتمع المعرفة الكفایاتتشیر ھذه 

عـالمي یستخدمون المعرفة الحدیثة دائما والمھارات الفعالة التي تمكـنھم مــن التعامــل مـع تحـدیات مجتمـع المعرفـة واالقتصـاد ال•
موارد األساســیة واالقتصــادیة, وآفاق التعلم الطویلة األمد في عالم مترابط بشكل متزاید البدیلـة فـي  واستخدام المعرفة بإبـداع لل

.الكویت والمنطقة
.أو یشاركون في المشاریع االقتصادیة المحلیة وفقا لالھتمامات الفردیة وحاجات مجتمعھم یبدأون•
.یشاركون في إنشاء وتنظیم وإدارة ومراقبة وتقییم المشاریع ذات التأثیر االقتصادي والمالي•
.ومسؤولیدیرون الموارد والوقت والناس وبیئتھم بشكل مثمر •
.یتعاونون مع اآلخرین ویشاركون ویدیرون الصراعات•
.یتصرفون باستقاللیة ومسئولیة ویظھرون المبادرة وتقییم المخاطر•
.یقیمون عملھم ویتأملون بشكل نقدي باألھداف والغایات•
طة المھنــة الفردیـة , یستخدمون ضمن اھتماماتھم معلومات عن اختیـار المھنــة وتطویرھـا• یــر وتبنیھـا لتغی واتباعھـاوتطـویر خ

.المحیط االجتماعي والفردي
.یظھرون االنفتاح وإمكانیة التعلم في العیش المشترك وتعزیز مبادئ التنمیة المستدامة•
.یظھرون الفضول وإثبات المواقف اإلیجابیة والبنائیة تجاه االختالفات•
.یكونون ویبدعون ویتفاعلون مع اآلخرین من خالل إعداد المنتجات الفنیة في میادین الفن المختلفة•
یمارسون حقوقھم ومسؤولیاتھم ضمن العائلة والمجتمعات المختلفة وعالم العمل والحیاة العامة؛•
   .والعالمیةیساھمون في الحفاظ على البیئة والتنمیة المستدامة على المستویات المحلیة •

" الكفایات األساسیة"
12یجب على الطالب إتقانھا في نھایة المرحلة التي 


