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 بالسلك الثانوي اإلسالميةمنهاج التربية 

 تقديم:

 التي يشهدها المغرب، في مختلف مجاالت التنمويةالتحوالت االجتماعية والثقافية وفي سياق         

الحياة، في عهد أمير المؤمنين محمد السادس نصره هللا؛ وفي ظل اإلصالحات البناءة في مجال 

جد ووظائفها دوار المساأتدبير الشأن الديني المتمثلة أساسا في ترشيد الخطاب الديني، وفي تفعيل 

نتها "حماية وتنمية"، وتجديد دور الدين وعلمائه في حياة األمة؛ كان من الطبيعي أن يولي وصيا

موالنا أمير المؤمنين وحامي الملة والدين العناية الفائقة لتعليم الدين بمختلف المؤسسات التربوية 

ة العيون بتاريخ مدينوالتعليمية المعنية بالتربية الدينية. وفي هذا اإلطار صدر البالغ الملكي السامي ب

، الذي أقر فيه جاللته على ضرورة 2016فبراير  06هجرية موافق  1437ربيع الثاني  26

مراجعة مناهج وبرامج مقررات تدريس التربية الدينية، سواء في المدرسة العمومية أو التعليم 

م اإلسالمية القي وذلك بهدف إعطاء أهمية أكبر للتربية على ،الخصوصي أو مؤسسات التعليم العتيق

لى التسامح إالسمحة، وفي صلبها المذهب المالكي السني، الداعية إلى الوسطية واالعتدال و

والتعايش مع مختلف الثقافات والحضارات اإلنسانية. كما شدد جاللته على أن ترتكز هذه البرامج 

ائمة على ليده العريقة القوالمناهج التعليمية على القيم األصيلة للشعب المغربي، وعلى عاداته وتقا

ي واالنفتاح يجاببتعدد مكوناتها، وعلى التفاعل اإلالتشبث بمقومات الهوية الوطنية الموحدة والغنية 

 على مجتمع المعرفة وعلى مستجدات العصر. 

وطنية والتكوين المهني ووزارة وزارتا التربية الومن أجل تحقيق هذا المقصد عملت 

التوجيهات الملكية السامية، وذلك من خالل مشروع ه مية على ترجمة هذوقاف والشؤون اإلسالاأل

ة الخاصة بمؤسسات التربية والتكوين العمومي اإلسالميةمراجعة وتحيين الهندسة المنهاجية للتربية 

بما تتضمنه من مكونات على مستوى األهداف والتوجيهات والبرامج والمضامين والخصوصية، 

 ر التنظيمية والتربوية.التعليمية وصيغ التدبي

    

 ي الثانو بالتعليم اإلسالميةالتربية منهاج  مراجعة وتدقيقمنطلقات  :أوال  

 المنطلقات العامة لإلصالح التربوي: .1

 ينالوطني للتربية والتكوالميثاق  1. 1

صالح النظام إلحدد الميثاق الوطني للتربية والتكوين الفلسفة التربوية والمرتكزات الثابتة       

 التربوي المغربي، وكذا الغايات الكبرى المتوخاة منه وحددها في:

  التأكيد على دور المدرسة والمجتمع، وتعاونهما بشكل تفاعلي إيجابي لتحقيق النماء والتقدم للفرد
 والمجتمع في كافة المجاالت؛
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  :وضوح األهداف والمرامي المتوخاة من اإلصالح، ومن مراجعة المناهج والمتمثلة في 
o  اإلسهام في تكوين الشخصية المغربية المستقلة والمتوازنة والمنفتحة، والمستوعبة لكل

 اإلنتاجات؛
o  اإلسهام في تحقيق النهضة والتقدم للوطن في مجاالت متعددة؛ 
o وتطوير الكفايات التربوية، والتربية على االختيار،  اعتماد التربية على القيم وتنمية

 واعتبار المدرسة مجاال حقيقيا لترسيخها؛
o ـ اعتماد مقاربة شمولية ومتكاملة تراعي التوازن بين األبعاد المختلفة )المعرفة 

 (؛السلوك-الوجدان
o التوازن في التربية والتكوين بين مختلف المجاالت السابقة؛ أاعتماد مبد 
o  المواد لتحقيق كفايات التعلم ومواصفات  التنسيق والتكامل بين مختلف مبدأاعتماد

 التخرج.
      

 (2030 – 2015الرؤية االستراتيجية لإلصالح ) 2 .1
 يكمن جوهر هذه الرؤية في إرساء مدرسة جديدة قوامها:          

 اإلنصاف وتكافؤ الفرص؛ -
 الجودة للجميع؛ -
 االرتقاء بالفرد والمجتمع؛ -

 هدافهأوهي أسس كبرى ناظمة لإلصالح كفيلة بتحقيق 
 

 استراتيجية الوزارة في مراجعة المناهج والبرامج 3 .1
في إطار مواكبة المستجدات التربوية تأتي التدابير ذات األولوية وخصوصا التدبير      

ولى من التعليم االبتدائي لتصحيح بتحسين منهاج السنوات األربعة األاألول المتعلق 

النواقص الملحوظة في الكتاب األبيض ومنها االختالالت التي تشوب منهاج التربية 

 اإلسالمية )ضعف االنسجام(.
 

 االختيارات والتوجهات العامة لإلصالح التربوي: .2

 اإلصالح التربوي االختيارات والتوجهات التالية: اعتمد

 اختيارات وتوجهات في مجال القيم:. 2.1

رتكزات الثابتة المنصوص عليها في الميثاق الوطني للتربية والتكوين وهي مستقاة من الم

 وحددت في: 

 قيم العقيدة اإلسالمية؛ 

 قيم الهوية الحضارية ومبادئها األخالقية والثقافية؛ 

 قيم المواطنة؛ 
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 .قيم حقوق اإلنسان ومبادئها الكونية 
 

 ارات وتوجهات في مجال تنمية وتطوير الكفايات:ياخت. 2.2

وهي  وجية.والتكنول الثقافية ،المنهجية ،التواصلية ،ستراتيجيةاالويتعلق األمر بالكفايات 

أدوات من معرفة ذاته، وغيره، وتسليحه ب )ة(تمكين المتعلم ترومكفايات تتداخل وتتكامل فيما بينها، 

التواصل المختلفة، وتمهير توظيفها ليرقى بنفسه أوال، ويحقق البعد التنموي لمجتمعه في كافة 

ستهداف الكفايات المرتبطة بالذات، والكفايات القابلة االمجاالت ثانيا، وهو ما اصطلح عليه ب

ابلة للتصريف في القطاعات االقتصادية لالستثمار في التحول االجتماعي، والكفايات الق

 واالجتماعية.

 اختيارات وتوجهات في مجال المضامين:  .3. 2

وهي التي تمكن النظام التربوي عموما من القيام بوظائفه، وتخدم المواصفات المحددة 

 .في كل مرحلة دراسية )ة(للمتعلم

 ومن أهم التوجهات واالختيارات في هذا المجال:

 وتقدير اإلنتاج المعرفي الخاص مشتركا، وموروثا بشريا المعرفة إنتاجا  اعتبار
 ؛باعتباره جزءا ال يتجزأ من المعرفة الكونية

  التكامل والتنسيق بين مختلف أنواع المعارف، وأشكال التعبير؛ مبدأاعتماد 
  المعارف األساسية عبر المراحل  بناءاالستمرارية والتدرج في  مبدأاعتماد

 التعليمية؛
  لمضامين المعرفية، وإحداث التوازن بين المعرفة في وتلقين اتجاوز التراكم الكمي

 حد ذاتها والمعرفة الوظيفية؛
 المعارف. الديدكتيكية والبيداغوجية لبناء تنويع المقاربات 

 

 الثانوي  )ة( بالتعليم مواصفات المتعلم: ثانيا

 )ة(  لمتعلممواصفات ا .1
 :مواصفات مرتبطة بالقيم. 1.1

 :)ة(تتمثل في جعل المتعلم 

  متشبعا بقيم الدين اإلسالمي، ومعتزا بهويته الدينية والوطنية، محافظا على تراثه
 الحضاري، محصنا ضد كل أنواع االستالب الفكري؛

 منفتحا على قيم الحضارة المعاصرة في أبعادها اإلنسانية؛ 
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  الحداثة والديمقراطية وحقوق اإلنسان المنسجمة مع خصوصيته الدينية ملما بقيم
 والوطنية والحضارية؛

  والمثل العليا المستمدة من روح الدين  المعتدل والمتسامح مالقويمتمسكا بالسلوك

 .اإلسالمي
 

 :مواصفات مرتبطة بالكفايات والمضامين. 2.1  

 :)ة(تتمثل في جعل المتعلم 

  معرفي في مجال العلوم الشرعية واللغوية واألدبية والعلوم اإلنسانية ممتلكا لرصيد
 مما يؤهله لفهم وتمثل وتحليل مختلف مكونات الثقافة اإلسالمية؛

  وقادرا على فهم  (الشرعي، واألدبي...)ممتلكا ألدوات التعامل مع أنواع الخطاب
 التراث العربي اإلسالمي، واإلنساني؛

  والقيم الحضارية، وقيم السمحةقادرا على معرفة ذاته المتشبعة بالقيم اإلسالمية 
 المواطنة، وحقوق اإلنسان، وبلورة ذلك في عالقته مع اآلخرين؛

 ؛بمكونات الثقافة العربية اإلسالمية واالنفتاح على مختلف الثقافات ملما  
  استدماج قيم العقيدة متمكنا من توظيف الوسائل التكنولوجية المعاصرة من أجل

 .اإلسالمية
 

 اإلسالميةالتربية منهاج ثالثا: مرجعيات وأسس بناء 
 

استنادا إلى المبادئ والمرجعيات السابقة، واالختيارات والتوجهات المؤطرة لمراجعة 

  :اآلتيةالمرجعيات واألسس  على اإلسالميةيرتكز منهاج التربية البرامج والمناهج، 

 :مرجعية شرعية  .1

 إلى: اإلسالميةس التربية وستند درت حيث

 خصوصية المعرفة اإلسالمية المستمدة من القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة؛ 

 وفق مقاربة تتجاوز الخالفات الكالمية وتربط المتعلم باألبعاد العملية لالعتقاد وحدة العقيدة :

 ؛ السليم المؤطر لسلوكه وقيمه وتفاعله مع الغير

 والعقيتتدة األشتتتتتتتعريتتة  المتتذهتتب المتتالكيوالمؤمنين  إمتتارةفي  المتمثلتتة المغربيتتة الثوابتتت

 والتصوف السني؛ 

 تأصيل المفاهيم الشرعية انطالقا من المرجعيات الشرعية أمبد. 

 

 :العلوم اإلنسانيةرجعية م .2

 تستند إلى: 
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 مستجدات الفكر اإلنساني في مجال العلوم اإلنسانية المنفتحة على قضايا المجتمع 

 واألسرة واالقتصاد والمعامالت المالية وحقوق اإلنسان والبيئة والمحيط؛

 التزكية مداخلالتي تعالج هذه المفاهيم، في  االنفتاح على األدبيات الحديثة، 

 والقسط والحكمة؛، واالقتداء، واالستجابة

 .االنفتاح على فلسفة القيم ومنظومة حقوق اإلنسان المتعارف عليها دوليا 

 

 المتمركزة حول المتعلم)ة(: بيداغوجيةالمقاربات ال مرجعية .3
كل األنشطة التعلمية المرتبطة بالمادة لوتؤسس  وفاعليته، )ة(تنطلق من مركزية المتعلم 

 وتنمية تعلماته ودعمها من خالل: )ة(على إنجاز المتعلم

  تشخيص التمثالت وتعديلها وتصحيحها؛ 

  اإليجابية؛ المواقف السلوكيات وبناءاعتماد بيداغوجيا تأطير 

  وضعيات تعلمية ذات معنى بالنسبة له؛اعتماد 

  درجات تحقق األهداف التعليمية ونمو الكفاياتوضتتتتتتتعيات تقويمية تقيس اقتراح، 

 ؛المعرفة والهدف التعليمي إلى وظيفية كل منهما مع ضرورة االنتقال من مركزية

 جل استتتتتتثمارها، وظيفية النصتتتتتوص من أ اعتماد مقاربات ديدكتيكية تستتتتتتحضتتتتتر

 )ة(؛تنمية مهارات االستدالل واالستشهاد واالستنباط لدى المتعلماستهداف و

 ات اإليجابيةالسلوك رسيخلبناء المواقف وت اعتماد بيداغوجيا القدوة . 

 

 :اإلسالميةاألسس الوظيفية لمنهاج التربية  .4

 على الموجهات التالية: اإلسالميةيتأسس منهاج التربية 

  :اإلستتتالميةبمعنى تدرج محاور ومضتتتامين ومفاهيم برامج مادة التربية الشتتتمول 

عبر منطق التدرج وآليات التضتتتتتمن والتجاوز من أجل الترصتتتتتيد والتوستتتتتع عبر 

 ؛المستويات الدراسية

 المقترحة عبر ستتتنوات مستتتتوى معالجة القضتتتايا والمفاهيم ويعني تطور : االرتقاء

 وبرامج السلك؛

 إن على المستتتتتتتتوى )ة(بواقع المتعلم المرتبطةعات االنفتاح: بتغليب الموضتتتتتتتو ،

أو المنهجي والمذهبي )العقيدة، مناهج الحقوقي واإلحستتتتتتتاني العقدي، والتعبدي، و

 التفكير( مع مراعاة التقاطعات الممكنة في كل ذلك مع باقي المواد الدراسية؛

 ب ثة ذات العالقة  بالتركيز على المعطيات العلمية الحدي مالتجديد: وذلك  ات اهتما

 وعقيدته، واستصحاب مكونات هويته وقيم أمته. )ة(المتعلم
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 اإلسالميةرابعا: المفاهيم األساسية للتربية 

 اإلسالميةتعريف التربية  -1

التربية اإلسالمية مادة دراسية تروم تلبية حاجات المتعلم)ة( الدينية التي يطلبها منه الشارع، حسب 

النمائية والمعرفية والوجدانية واألخالقية وسياقه االجتماعي والثقافي. ويدل هذا المفهوم على  سيروراته

تنشئة الفرد وبناء شخصيته بأبعادها المختلفة الروحية والبدنية، وإعدادها إعدادا شامال ومتكامال، وذلك 

 استنادا إلى:

 :ضرورة االستجابة للحاجات الدينية الحقيقية. المبدأ 

 اكتساب القيم األساسية للدين المتمركزة حول قيمة "التوحيد". ة:الغاي 

 :التزكية" و"االقتداء" و"االستجابة" و"القسط" و"الحكمة". المداخل" 

فتزكية النفس بتعظيم هللا ومحبته ودوام االتصال به، واالقتداء بالرسول الكريم نموذج الكمال البشري  

امر هللا ورسوله وإخالص العبودية هلل وحده. وذلك كله يدفع بالفرد تعبدا وسلوكا، من خالل االستجابة ألو

للتحقق بالمواطنة الصالحة، من خالل تمثل حقوق هللا وحقوق النفس وحقوق المجتمع، واتخاذ مواقف 

ومبادرات إيجابية تهدف تحقيق النفع العام )حيثما تكون المصلحة العامة يكون شرع هللا(، على اعتبار أن 

 الصالح حامل رسالة العمارة في األرض وصالحها.  المواطن

والغاية من التربية اإلسالمية تحقيق التوازن في كيان اإلنسان بين جوانب الشخصية كلها: فالمعرفة         

وتمثل القيم يقودان إلى التطبيق وتغيير السلوك؛ وهكذا تجمع التربية اإلسالمية بين بناء المعرفة والتدريب 

رة وبناء القيم، لالنتقال بالمتعلم )ة( من لحظة اتخاذ المواقف اإليجابية تجاه حق هللا والنفس على المها

 والغير والمحيط إلى المبادرة والفعل، لتحقيق النفع العام والخاص.

وفي هذا اإلطار، يقول اإلمام الغزالي رحمه هللا: "إن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الحق       

في تحصين مقاصدهم، لكننا نعني بالمصلحة على مقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو  وصالح الخلق

أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن هذه األصول الخمسة فهو مصلحة، 

 (.10ط  140 – 139وكل ما يفوت هذه األصول الخمسة فهو مفسدة ودفعها مصلحة" )المستصفى ص 

وعليه، فالتربية اإلسالمية تربية مستمرة ال تقف عند حد معين، ومجاالتها متنوعة في البيت والمدرسة     

لحكمة احسنة كلها في التوجيه والتعديل: "والمسجد والمجتمع، وهي تربية أصيلة مفتوحة على األساليب ال

 .مرفوعا( هريرة أبي عن ماجة وابن الترمذي ، )رواه"ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق الناس بها

 

 اإلسالميةمقاصد التربية  -2

هي تحقيق كمال حرية اإلنسان من خالل إخالص العبودية  اإلسالميةية الكبرى للتربية اإن الغ     

هلل وحده. وبذلك يتحرر اإلنسان من أي عبادة أخرى سواء عبادة المال أو الجاه أو السلطة او هوى 

 النفس. وال تتحقق هذه الغاية الكبرى إال من خالل تحقيق المقاصد األربعة اآلتية:
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هذا المقصد من خالل اإليمان بالوجود الحق هلل تعالى وكماله : ويتحقق المقصد الوجودي -2-1         

 المطلق؛ واإليمان بأن غاية الوجود البشري تكمن في عبادة هللا وتسبيحه. 

 

: ويعني اإليمان بوحدة البشرية من حيث المنطلق والمصير وبتكامل المقصد الكوني –2-2       

الخلق. وبهذا يكون الرسول المصطفى نبي الرحمة  النبوات باعتبارها نور الهداية وحبل هللا إلى

 ونموذج الكمال الخلقي والخلقي خاتم األنبياء ورسول للعالمين.

 

: ويرتكز هذا المقصد على أربعة قيم حقوقية كبرى وهي الحرية المقصد الحقوقي -2-3   

واالقربين(، )التحرر من كل القيود واألغالل(، والقسط )حكم المؤمن بالعدل ولو على نفسه 

والمساواة )ال تمييز بين البشر(، والكرامة ) عزة الفرد ال ينتقص منها قوة او سلطان او جهل او 

 فقر او عرف...(.

 

: يتحدد هذا المقصد باتخاذ المبادرة لتحقيق النفع للفرد والمجتمع. المقصد الجودي -2-4   

 ن التام.فاإلحسان والتضامن والتعاون وإصالح المحيط دليل اإليما

 

  الناظمة للمنهاج المركزية والقيمالقيمة  -3

 

 
 

 

 اإلسالميةالمداخل الرئيسة لبناء منهاج التربية  -4

تم بناء المنهاج الدراسي، لجميع المستويات الدراسية من السلك االبتدائي إلى نهاية السلك الثانوي     

 : التزكية، واالقتداء، واالستجابة، والقسط، والحكمة.اآلتية الرئيسةالتأهيلي، وفق المداخل 

لك بدوام وذ : يقصد بها تزكية النفس وتطهيرها بتوحيد هللا تعالى وتعظيمه ومحبته،التزكية -

مناجاته من خالل تالوة القرآن، واالتصال به وتعرف قدرة هللا وعظمته قصد ترسيخ قيمة 

  التوحيد 
 )الكمال البشري في 
 إخالص العمل هلل(

 المحبة

 االستقامة

 الحرية اإلحسان
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ليهم آياته  ع  اهو الذي بعث في األميين رسوال منهم يتلو التواضع لدى المتعلم)ة(. لقوله تعالى "
 .2ية اآل . سورة الجمعةويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبين"

: يقصد به معرفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من خالل وقائع السيرة وشمائله وصفاته االقتداء -

الخلقية والخلقية باعتباره النموذج البشري الكامل قصد محبته واتباعه والتأسي به لنصرته 

و هللا واليوم  ن يرجلقد كان لكم في رسول هللا أسوة حسنة لمن كا وتعظيمه وتوقيره. لقوله تعالى: "
 .21سورة األحزاب اآلية  اآلخر وذكر هللا كثيرا."

: ويقصد بها تطهير الجسم والقلب لتأهيل المؤمن لعبادة هللا وشكره بالذكر والدعاء االستجابة -

ستجيبوا  " يا أيها الذين آمنوا ابهدف تزكية الروح لتحقيق الفالح في الدنيا واآلخرة.  لقوله تعالى 
ورة س ول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن هللا يحول بين المرء وق لبه وأنه إليه تحشرون."هلل وللرس

 .24األنفال اآلية 

: ويقصد به تعرف المتعلم )ة( مختلف الحقوق: حق هللا في التعظيم والتنزيه، القسط -

وحق النفس في التربية والتهذيب، وحق المخلوقات في اإلصالح والرعاية، وحق 

والواجبات الوصول بالفرد إلى الخلق في الرحمة والنفع والنصح. وغاية هذه الحقوق 

لكائنات وذلك برعاية حقوقها والعناية بها قصد إصالح التعامل اإليجابي مع كل ما خلق هللا من ا

اب  " لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتأحوالها وفق منظور الرحمة والرعاية. لقوله تعالى: 
 .24سورة الحديد اآلية  والميزان ليقوم الناس بالقسط."

 توجيهات الشرع، بما يرفع : وتعني إصالح النفس وتهذيبها والسمو بها وتطهيرها وفقالحكمة -

الفرد إلى مستوى اإليجابية والمبادرة باألعمال الصالحة للتقرب إلى ربه، ولتعميم النفع وتجويد 

:" يوتي الحكمة من يشاء ومن ِيؤت  األعمال وفق قيم الرحمة والتضامن والمبادرة. لقوله تعالى
. وقوله تعالى: 269سورة البقرة اآلية  الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وما يذكر إال أولو األلباب."

"وابتغ فيما أتاك  وقوله تعالى:  ،55سورة األعراف اآلية . " وال تفسدوا في األرض بعد إصالحها"
هللا الدار اآلخرة وال تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن هللا إليك وال تبغ الفساد في األرض. إن  

 .77سورة القصص، اآلية  هللا ال يحب المفسدين."

  اإلسالميةالتربية  لمنهاج العامةاألهداف خامسا:       

 يتوخى هذا المنهاج تحقيق األهداف اآلتية:

 عند المتعلم)ة(؛ فتحةنالمتوازنة والم اإلسالمية الشخصية بناء 

  واحترام واالنفتاح والتسامح والتضامن والتكافل التعايش قيم علىالمتعلم )ة(  تنشئة 
 ؛اآلخر
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 التفكير من النابع اإليمان أساس اإلسالمي على الدين وقيم التوحيد عقيدة ترسيخ 
 والسنة الكريم القرآن من انطالقا نفس المتعلم)ة( وتثبيتها في ،واإلقناعوالتدبر 

 الشريفة؛ النبوية
 التشبت بالهوية الدينية والثقافية والحضارية المغربية؛ 
 وسلم ومقاصدها وفقهها الرسول صلى هللا عليه  تعرف المتعلم )ة( على سيرة

 واالقتداء به؛
 للمفاهيم الشرعية وتجريدها وتعميمها، حتى يتمكن  )ا( وإدراكه المتعلم )ة( تنمية فهم

من بناء شبكة مفاهيمية تبرز العالقات بين المفاهيم المكتسبة في المراحل التعليمية 
 السابقة والمفاهيم الجديدة؛

  ؛مرتبطة ارتباطا مباشرا بالقضايا األساسية ذات األهمية العالميةاكتساب معارف 
  اكتساب قيم وأخالق وميوالت أصيلة تنمو وتنفتح على التراث الوطني والعالمي؛ 
 اتخاذ المواقف والتصرفات المناسبة تبعا للتعلمات والمكتسبات؛ 
  اكتساب المهارات المشتركة بين المواد، باإلضافة إلى المهارات الخاصة بمادة

 .اإلسالميةالتربية 
 

 سادسا: المهارات األساسية  

هارات على تنمية الم )ة(الثانوي إقدار المتعلم التعليم بسلك اإلسالميةمنهاج التربية  يروم

 األساسية اآلتية:

  دالالتها؛فهم النصوص الشرعية وتحديد 

 تحليل النصوص الشرعية والفكرية وتحديد مضامينها؛ 

 استنباط القيم والقواعد واألحكام من النصوص الشرعية؛ 

 استخراج المضامين والقيم والقضايا الرئيسة المثارة في مختلف النصوص؛ 

  خالق الرسول صلى هللا عليه وسلم باستثمار وقائع السيرة؛أتمثل 

 الصالة والصوم(؛و الطهارة)العبادات أداء تقان إ 

 حجاجية؛ االستدالل بالنصوص الشرعية في وضعيات تواصلية بيانية أو 

  المناقشة؛ أثناء التعبير عن الرأي في وضعيات تواصلية أو 

 تحليل الظواهر االجتماعية موضوع الدرس ومناقشتها؛ 

 طرح اإلشكاليات، وصوغ الفرضيات، وتحليلها، واقتراح حلول وبدائل لها؛ 

 اكتساب المفاهيم الشرعية وتعريفها وتحديد خصائصها، وبيان العالقات فيما بينها؛ 

 التمييز بين الحقوق )حق هللا، حق النفس، حق الغير، حق البيئة( وحمايتها؛ 

 اتخاذ مواقف نظرية أو سلوكية مسؤولة في وضعيات تواصلية أو حياتية؛ 

 م؛بناء قيم المبادرة واإليجابية لتحقيق النفع العا 
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  تسديد السلوك وتوجيهه على أسس العقيدة اإلسالمية ومبادئها وبوسائل االقتناع

 والحوار.

 

 التربية اإلسالمية بالتعليم الثانوي اإلعداديسابعا:  

 كفايات التعليم الثانوي اإلعدادي .1
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باته مكتستت موظفا، قادرا على حل وضتتعيات مشتتكلة مركبة ودالة لمتعلم)ة( في نهاية الستتنة األولىيكون ا

ارفه المتعلقة بسالمة العقيدة وعمق فهمه ألركان اإليمان ومع )سورة ق ولقمان( بالقرآن الكريممرتبطة ال

شمائله وهديه، و وتمثالته لسيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم بالنظر والتفكير المسنود بالدليل والبرهان،

 من موارد حولبه ابة وممارستتة، مدمجا ما اكتستتاستتتجوما تدرب عليه من عبادات )الطهارة والصتتالة( 

بذلك من قيم وممارستتتتتتتتات تعبر عن والغير والنفس وحقوق هللا  ئة وما يرتبط  طاالبي بادر هنخرا ه توم

 وسلوكه اإليجابي.

ستتباته مكت اوظفم، قادرا على حل وضتتعيات مشتتكلة مركبة ودالة الثانيةيكون المتعلم)ة( في نهاية الستتنة 

بالقرآن الكريم )ستتورة النجم والحجرات(، وتمثالته المتعلقة بصتتفات هللا وبوحيه ورستتله وكتبه مرتبطة ال

 وهديه وشمائله وما تدرب عليهصلى هللا عليه وسلم سيرة رسول هللا لوتمثله وصفات المؤمن الصادق، 

حقوق هللا  ارد حولمن موبه ُمدمجا ما اكتستت ،( استتتجابة وممارستتةأحكام الصتتيام ومقاصتتدهمن عبادات )

ته وستتتتتتتلوكه ومبادر هنخراطاالبيئة وما يرتبط بذلك من قيم وممارستتتتتتتتات تعبر عن والغير والنفس و

 اإليجابي.

 

سنة  سباته الثالثةيكون المتعلم)ة( في نهاية ال ، قادرا على حل وضعيات مشكلة مركبة ودالة بتوظيف مكت

تمثالته المتعلقة بأستتماء هللا الحستتنى تعظيما ومحبة وبالقرآن الكريم )ستتورة الحشتتر والحديد(، مرتبطة ال

 حول ستتتتتيرة الرستتتتتول صتتتتتلى هللا عليه وستتتتتلمومعارفه  وبأهمية الدين في تزكية حياة الفرد والمجتمع،

الصتتتتيام، مطبقا ما تعرفه وتدرب عليه من عبادات )الطهارة، الصتتتتالة، محبة واقتداء، وشتتتتمائله وهديه 

البيئة وما يرتبط بذلك من قيم والغير والنفس وحقوق هللا  من موارد حولبه ُمدمجا ما اكتستتتتتتت والزكاة(،

 ته وسلوكه اإليجابي.ومبادر هنخراطاوممارسات تعبر عن 
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 مفردات برنامج الثانوي اإلعدادي

 الغالف الزمني   1.1

  ؛سبوعبمعدل ساعتين منفصلتين في كل أ المستوياتبكافة  اإلسالميةينفذ برنامج التربية  
  يقدم كل موضوع من موضوعات االقتداء واالستجابة والقسط والحكمة في حصتين

 )ساعتين(؛
 ية في كل أسدوس من كل سنة دراسية.تقدم سورة قرآن 
 

 خالل أسدوس واحد: اإلسالميةالغالف الزمني لمادة التربية 

 عدد الحصص في األسدوس عدد الحصص في األسبوع المدخل

 التزكية
 كريم قرآن

 حصة واحدة )ساعتان(

1 x  3 

 x  2 1 عقيدة

 x  2 1 االقتداء

 x  2 1 االستجابة

 x  2 1 القسط

 x  2 1 الحكمة

 x  3 1 تقويم ودعم

 ساعة( 32) 16 المجموع
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 . برنامج المادة2 .1
 

 السنة األولى إعدادي
 األسبوع تزكية اقتداء استجابة قسط حكمة

 1 تقويم تشخيصي

 2 سورة ق    

العقيدة الصحيحة     
 والعقائد الفاسدة

3 

بعثة الرسول صلى هللا    
عليه وسلم ودعوته 

 السرية والجهرية

 4 

 العبادة غاية الخلق:   
أركان اإلسالم: المفهوم 

 والغايات

  5 

حق هللا: التوحيد  
 واإلخالص

   6 

اإلتقان عبادة 
 وعمال

    7 

 8 كتابي( )فرضتقويم ودعم 

 9 سورة ق    

أركان اإليمان: حديث     
 عليه السالم جبريل

10 

ثبات الرسول صلى هللا    
 عليه وسلم

 11 

 12   أنواعها ومقاصدها :الطهارة  

حق النفس: الحفظ  
 والرعاية

   13 

التعامل اإليجابي 
مع وسائل االتصال 

 الحديثة

    14 

 15 سورة ق    

 16 أنشطة داعمة

 17 كتابي( )فرضتقويم ودعم 

 18 سورة لقمان    

النظر والتفكر سبيل     
 المعرفة والهداية

19 

 20  نوليصبر السابقين األ    
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 الصالة أحكامها ومقاصدها:   
 المبطالت- السنن-الفرائض

  21 

 ق الغير: حقوحق  
ي و اآلباء واألبناء وذ

 الرحم

   22 

التجمل بمحاسن 
 األخالق

    23 

 24 كتابي( )فرضتقويم ودعم 

 25 سورة لقمان    

القرآن الكريم هدى     
 ورحمة للعالمين

26 

دار األرقم: التآلف    
 والتشاور

 27 

 الصالة أحكامها ومقاصدها:   
-الفوائت قضاء-السهوحكام أ

 المسبوق  أحكام

  28 

: حماية البيئةحق  
البيئة من التلوث 
 المادي والمعنوي 

   29 

 :الفقيه كل الفقيه
قول علي بن ابي 
طالب رضي هللا 

 عنه

    30 

 31 سورة لقمان    

 32 أنشطة داعمة

 33 كتابي( )فرضتقويم ودعم 

 
 إجراءات آخر السنة

 

34 
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 السنة الثانية إعدادي
 سبوعاأل تزكية اقتداء استجابة قسط حكمة

 1 تقويم تشخيصي
 2 سورة النجم    
هللا عالم الغيب     

 والشهادة
3 

الهجرة إلى الحبشة وبيعتا    
طلب األمان  العقبة:

 والنصرة

 4 

لخلق: شمول االعبادة غاية   
إن  )قلالعبادة لمناحي الحياة 

صالتي ونسكي ومحياي 
 ومماتي(

  5 

حق هللا: تعظيم حدود  
 هللا وشعائره

   6 

التحلي 
بالمسؤولية: 

 المؤمن القوي خير

    7 

 8 كتابي( )فرضتقويم ودعم 
 9 سورة النجم    
الوحي: تعريفه     

 وأنواعه
10 

 11  حصار الدعوة وثبات أهلها   
الصيام أحكامه ومقاصده:   

 األعذار-الشروط-األركان
 رافطالمبيحة لإل

  12 

حق النفس: اجتناب  
 الكبائر والموبقات

   13 

اتقاء الشبهات: 
حديث )الحالل بين 

 والحرام بين(

    14 

 15 سورة النجم    
 16 أنشطة داعمة

 17 كتابي( )فرضتقويم ودعم 
 18 سورة الحجرات    



Page 16 sur 23 
 

16 
 

 مديرية المناهج
 الرباط  -حسان   -ملحقة لال عائشة، شارع شالة 

 06 85 27 37 05 : الهاتف   :46 12 66 37 05الفاكس  البريد اإللكتروني :dc@men.gov.ma 
 

 

 

 األنبياء والرسل    
ورساالتهم: 

 التعريف والصفات

19 

لى هللا عليه الرسول ص   
 يناجي ربه :وسلم
 واإلسراء والمعراج( )الطائف

 20 

الصيام أحكامه ومقاصده:   
 وعالتط صيام-والكفارةالقضاء 

  21 

حق الغير: حقوق األخوة  
 اإليمانية

   22 

األخوة اإلنسانية: 
حق غير المسلم 

 على المسلم

    23 

 24 كتابي( )فرضتقويم ودعم 
 25 سورة الحجرات    
صفات المؤمن     

 الصادق
26 

لى هللا عليه ص تصديق الرسول   
أبو بكر الصديق  ونصرته: وسلم

 رضي هللا عنه

 27 

القرآن والصيام: حديث   
 القرآن والصيام يشفعان

  28 

اإلحسان : البيئةحق  
 للحيوانات والرفق بها

   29 

ني عمن يأخذ حديث: )
هذه الكلمات فيعمل بهن 

 (او يعلم من يعمل بهن؟
    30 

 31 الحجراتسورة     
 32 أنشطة داعمة

 33 كتابي( )فرضتقويم ودعم 
 34 إجراءات آخر السنة
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 السنة الثالثة إعدادي
 األسبوع تزكية اقتداء استجابة قسط حكمة

 1 تقويم تشخيصي
 2 سورة الحشر    
أسماء هللا الحسنى     

الذي ال إله إال  )هو
 هو عالم الغيب ....(

3 

الدعوة وبناء الدولة: حماية    
 الهجرة إلى المدينة

 4 

لخلق: االعبادة غاية   
العبادة صفة إيمان 

 ودليل خضوع

  5 

 6    حق هللا: تقوى هللا 
الهجرة المتجددة: 

المهاجر من هاجر ما 
 نهى هللا عنه

    7 

 8 كتابي( )فرضتقويم ودعم 
 9 سورة الحشر    
أهمية التدين في حياة     

 والمجتمع الفرد
10 

 11  المسجد نواة المجتمع اإلسالمي   
الزكاة أحكامها   

-التعريفومقاصدها: 
 المستحقون - األحكام

  12 

حق النفس: أهمية  
التخطيط والتنظيم في 

 الحياة

   13 

 14     اإليثار والتضحية
 15 سورة الحشر    

 16 أنشطة داعمة
 17 كتابي( )فرضتقويم ودعم 

 18 سورة الحديد    
 19 اإلسالم عقيدة وشريعة    
صلى هللا عليه وسلم الرسول    

يرسي قيم السلم والتعايش 
 المدينة( )وثيقة

 20 
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الزكاة أحكامها   
ومقاصدها: الغايات 
 والوظائف التنموية

  21 

 ةالغير: إمار حق  
المؤمنين: األسس 

 والغايات

   22 

 23     التعارف والتعايش
 24 كتابي( )فرضتقويم ودعم 

 25 سورة الحديد    
 في الكريم أثر القرآن    

 تزكية النفس
26 

لى هللا عليه صإيواء الرسول    
ونصرته: أبو أيوب وسلم 
 سليم أم-نصاري األ 

 27 

اإلنفاق في سبيل هللا:   
 صوره ومقاصده

  28 

االعتناء : البيئةحق  
 بجمال البيئة والمحيط

   29 

 وصايا الرسول من
لى هللا عليه ص

الوصايا  وسلم: 
 التسع

    30 

 31 سورة الحديد    
 32 أنشطة داعمة

 33 كتابي( )فرضتقويم ودعم 
 34 إجراءات آخر السنة
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 ثامنا: التربية اإلسالمية بالتعليم الثانوي التأهيلي

 كفايات التعليم الثانوي التأهيلي .1
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عارفه مبتوظيف  ،مشكلة مركبة ودالة الجذع المشترك، قادرا على حل وضعيةيكون المتعلم)ة( في نهاية      

سورة الكهف(، وتمثالته العقدية الخاصة بالتوحيد والبعث والجزاء...، ومعارفه )بالقرآن الكريم مرتبطة ال

ء، مستدمجا ما تعرفه حول فقه المتعلقة بسيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم وشمائله وهديه محبة واقتدا

، ومطبقا لما تعرفه من قيم حقوق هللا، وحقوق النفس، الماليةالعبادات )صالة، صوم، حج( والمعامالت 

 وحقوق الغير والبيئة، وما تستدعيه من انخراط ومبادرة سلوكية وحكمة في الموقف والتصرف.  

مشتتتتكلة مركبة  قادرا على حل وضتتتتعية، األولى من ستتتتلك البكالوريا يكون المتعلم)ة( في نهاية الستتتتنة     

سورة يوسف(، وتمثالته الخاصة باإليمان والعلم والفلسفة )بالقرآن الكريم مرتبطة معارفه البتوظيف  ،ودالة

وعمارة األرض، ومعارفه حول سيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم وشمائله وهديه توقيرا ومحبة واقتداء، 

ا التمثالت المتعلقة بفقه األستتترة )زواج، طالق، رعاية األطفال...( استتتتيعابا واستتتتجابة لقيم حقوق مستتتتدمج

 هللا، والنفس، والغير، والبيئة، وما يرتبط بمبادئ االنخراط والمبادرة والسلوك اإليجابي.  

 ،ودالة مشكلة مركبة على حل وضعيةقادرا ، من سلك البكالوريا الثانيةفي نهاية السنة  يكون المتعلم)ة(     

سورة يس(، وتمثالته الخاصة بترسيخ االعتقاد في هللا محبة وتعظيما، )معارفه حول القرآن الكريم  موظفا

واستكمال أركان اإليمان يقينا وبرهانا، واستثمار أحداث السيرة لترسيخ محبة هللا واالقتداء بهديه، واستدماج 

مقاصد الشريعة اإلسالمية واالجتهاد والتجديد، وإدماج القيم المتعلقة بحقوق المعارف المتعلقة بخصائص و

 هللا والنفس والغير والبيئة، وترجمتها إلى مواقف وأحكام وسلوكات ومبادرات إيجابية. 
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 مفردات برنامج الثانوي التأهيلي .2
 

 الغالف الزمني 1.2

  ؛بمعدل ساعتين في كل أسبوع المستوياتبكافة  اإلسالميةينفذ برنامج التربية  
 االقتداء واالستتتتجابة والقستتتط والحكمة في التزكية و يقدم كل موضتتتوع من موضتتتوعات

 حصتين )ساعتين(؛
 تقدم سورة قرآنية واحدة في كل سنة دراسية؛ 

 

 الغالف الزمني لمادة التربية اإلسالمية خالل أسدوس واحد:

 عدد الحصص في األسدوس عدد الحصص في األسبوع المدخل

  القرآن التزكية

 حصة واحدة 

  ن في الجذع المشتركيساعتمن 

لآلداب والعلوم والسنة األولى 

 اإلنسانية، والعلمي والتكنولوجي.

  الثانية ة السنن في يساعتمن

 .دبلوريا مسلك اآلابك

  ثالث ساعات في السنة من

الثانية بكالوريا مسلك العلوم 

  .اإلنسانية

  الثانية ة واحدة في السن ساعةمن

  .لوريا مسالك علمية وتقنية ومهنيةابك

1 x  3 

 x  2 1 )عقيدة(

 x  2 1 االقتداء

 x  2 1 االستجابة

 x  2 1 القسط

 x  2 1 الحكمة

 x  3 1 تقويم ودعم

 32ساعة أو  16)حصة  16 المجموع

ساعة حسب  48ساعة او 

 الشعب والمسالك(

 

 

 

 

 



Page 21 sur 23 
 

21 
 

 مديرية المناهج
 الرباط  -حسان   -ملحقة لال عائشة، شارع شالة 

 06 85 27 37 05 : الهاتف   :46 12 66 37 05الفاكس  البريد اإللكتروني :dc@men.gov.ma 
 

 

 

 برنامج المادة 2.2

 
 الجذع المشترك

 

 األسبوع تزكية اقتداء استجابة قسط حكمة

 1 تقويم تشخيصي

 2 سورة الكهف    

 3 التوحيد وأدلته    

   
 فقه السيرة:

 الغايات والمقاصد
 4 

  
 فقه العبادات:

 الصيام-الزكاة-الصالة
  5 

 6    هللا رهللا: شكحق  

 7     القناعة والرضا

 8 ودعم تقويم

 9 سورة الكهف    

 10 البعث والحساب    

   
محمد الرسول صلى هللا عليه 

 وسلم القائد
 11 

  
 فقه العبادات:

 الحج أركانه ومقاصده
  12 

 13    النفس: االستقامةحق  

 14     الدين النصيحة

 15 سورة الكهف    

 16 أنشطة داعمة

 17 تقويم ودعم

 18 سورة الكهف    

 19 الجزاء: الجنة والنار    

   
غزوتا بدر وأحد: دروس 

 وعبر
 20 

  

 فقه المعامالت:
المعامالت المالية في 

حكامها أاإلسالم: 
 وضوابطها

  21 

 22    الصالح الغير: العملحق  

 23     الرفقة الصالحة

 24 تقويم ودعم

 25 سورة الكهف    

 26 علم هللا المطلق    

   
 للتأسي:نماذج 

عمر بن الخطاب رضي هللا 
 وعزة اإلسالم عنه

 27 

  
 فقه المعامالت:

مبادئ استثمار األموال في 
 اإلسالم

  28 

 
ة: اإلصالح وعدم ئحق البي

 اإلفساد
   29 

 )قل التسع:الوصايا 
أتل ما حرم  تعالوا

 (ربكم عليكم...
    30 

 31 سورة الكهف    

 32 أنشطة داعمة

 33 تقويم ودعم

 34 إجراءات آخر السنة
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 لوريااالسنة األولى بك

 

 األسبوع تزكية اقتداء استجابة قسط حكمة

 1 تقويم تشخيصي

 2 سورة يوسف    

 3 اإليمان والغيب    

   
صلح الحديبية وفتح مكة: 

 دروس وعبر
 4 

  
 فقه األسرة:

 والمقاصد الزواج: األحكام
  5 

 
حق هللا: الوفاء باألمانة 

 والمسؤولية
   6 

الكفاءة واالستحقاق 
 أساس التكليف

    7 

 8 تقويم ودعم

 9 سورة يوسف    

 10 اإليمان والعلم    

   
صلى هللا عليه وسلم  الرسول

 مفاوضا ومستشيرا
 11 

  
 فقه األسرة:

 حكام والمقاصدألالطالق: ا
  12 

 
 رالنفس: الصبحق 

 واليقين
   13 

 14     العفو والتسامح

 15 سورة يوسف    

 16 أنشطة داعمة

 17 تقويم ودعم

 18 سورة يوسف    

 19 اإليمان والفلسفة    

   
 نماذج للتأسي:

عثمان بن عفان رضي هللا 
 وقوة البذل والحياء عنه

 20 

  
 فقه األسرة:

 رعاية األطفال وحقوقهم
  21 

 22    والحياء ةالغير: العفحق  
وقاية المجتمع من 

 تفشي الفواحش
    23 

 24 تقويم ودعم

 25 سورة يوسف    

 26 اإليمان وعمارة األرض    

   
 الرسول صلى هللا عليه وسلم

 في بيته
 27 

  
 فقه األسرة:

 األسرة نواة المجتمع
  28 

 
حق البيئة: التوسط 

واالعتدال في استغالل 
 البيئة

   29 

السبعة الذين يظلهم 
 هللا

    30 

 31 سورة يوسف    

 32 أنشطة داعمة

 33 تقويم ودعم

 34 إجراءات آخر السنة
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 لوريااالسنة الثانية بك
 

 األسبوع تزكية اقتداء استجابة قسط حكمة

 1 تقويم تشخيصي

 2 سورة يس    

 3 التوحيد والحرية    

   
 إكمال الدين ووفاة الرسول

 صلى هللا عليه وسلم
 4 

  
للشريعة الخصائص العامة 
 اإلسالمية

  5 

 6    حق هللا: االعتزاز باإلسالم 
التصور اإلسالمي 

 للحرية
    7 

 8 تقويم ودعم

 9 سورة يس    

    
اإللحاد بين الوهم 

 والحقيقة
10 

   
صلى هللا عليه وسلم  الرسول

 نموذج الكمال البشري
 11 

 12   مقاصد الشريعة اإلسالمية  

 
حق النفس: التوسط 

 واالعتدال
   13 

 14     الرحمة والرفق

 15 سورة يس    

 16 أنشطة داعمة

 17 تقويم ودعم

 18 سورة يس    

    
النظر والتفكر سبيل 

 العلم واإليمان
19 

   
 نماذج للتأسي:

علي كرم هللا وجهه وزينة 
 القوة والعلم

 20 

 21   االجتهاد والتجديد  

 
الوداع  ةالغير: خطبحق 

 وحقوق اإلنسان
   22 

اإلسالم وبناء 
 الحضارة اإلنسانية

    23 

 24 تقويم ودعم

 25 سورة يس    

    
القرآن الكريم منهاج 

 حياة
26 

   
صلى  واجبنا نحو الرسول
 هللا عليه وسلم

 27 

  
ضوابط فهم النص 

 الشرعي )القرآن والسنة(
  28 

 
حق البيئة: إن هللا جميل 

 الجماليحب 
   29 

صفات عباد 
 الرحمان

    30 

 31 سورة يس    

 32 أنشطة داعمة

 33 تقويم ودعم
 

 إجراءات آخر السنة

 
34 

 


