
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملف حول التعليم األصيل
 

 

 

 

 

1024 يناير  
 

 

 مديرية المناهج

 الرباط  -حسان   -لال عائشة، شارع شالة  ملحقة

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



 

 

 ديمتق

 مرحلة من انطالقا األصيل، التعليم مسار عرفها التي المحطات ألهم الوثيقة هذه تعرض

 .والتكوين للتربية الوطني الميثاق مقتضيات وأجرأة تفعيل فترة إلى وصوال االستقالل قبل ما

 والتنظيم والشعب، والمسالك المستويات لمختلف الهيكلي بالتنظيم التعريف إلى وتهدف

 .المنهاج ومفردات مواد لمختلف البيداغوجي

التلميذات والتالميذ واألقسام  وأعداد االستقبال بنيات تطور كذلك الوثيقة تستعرض كما

 .األصيل لتعليمل األساسية والمرجعيات ،الكساأل بمختلف

 
 

 

 

 

 



 

 

 نبذة تاريخية

 ت التعليم األصيلأهم محطا. 1

  مرحلة ما قبل االستقالل 1.1

الذي  سمحمد الخام تمثلت بوادر تجديد التعليم األصيل على يد جاللة الملك المغفور له    

 :أمر ب

 التعليم االبتدائى، التعليم : تنظيم التعليم األصيل على النمط العصري في ثالث مراحل

 الثانوي، والتعليم العالي؛

 برامج ومناهج التعليم األصيل وتطعيمه بمواد جديدة إعادة النظر في. 

 

 مرحلة ما بعد االستقالل 1.1

التي بقت صدور الميثاق الوطني هذه المرحلة  خاللاألصيل  يمكن تقيم وضعية التعليم

 :إلى فترتين للتربية والتكوين

 :وتميزت ب 1511 و 1591ما بين مرحلة  1.1.1

 اج برامج التعليم العلمي ضمن مقرراته؛توحيد برامج التعليم األصيل وإدر 

 تدريس جميع المواد باللغة العربية، واالنفتاح على اللغات األجنبية؛ 

 نقل التعليم األصيل من مؤسسات تقليدية إلى مؤسسات ذات بنايات عصرية؛ 

  61 000 إلى 2511تلميذ سنة  6 306ارتفاع وتيرة االلتحاق بالتعليم األصيل من 

تلميذا  8 684، قبل أن يتراجع العدد إلى 2515/2530 يسم الدراسوتلميذا خالل الم

 .2590/2592خالل السنة الدراسية 

 



 

 

 

 :فترة الجيل الثالث والرابع من اإلصالحات، وتم خاللها 1.1.1

  1591و 1511بين نتي  إرساء البنيات األساسية 1.1.1.1

  رسة ابتدائية مستقلة؛باإلضافة إلى مد, مؤسسة ثانوية للتعليم األصيل  25بناء 

 تجديد ومراجعة برامج التعليم األصيل والتخفيف منها؛ 

  ؛2581إحداث جذع مشترك بناء على التوجه اإلصالحي لسنة 

 تفريع الشعبة األدبية الشرعية إلى شعبتين؛ 

 إعادة المرحلة االبتدائية لهيكلة التعليم األصيل. 

  1222إلى سنة  1599من سنة  1.1.1.1

 أكاديميتي  مشتركة بينر في مواد التعليم األصيل وحصصه من لدن لجنة إعادة النظ

 مادة التوقيت؛ إحداثمكناس وتطوان، نتج عن أعمالها تخفيف في حصص مواده و

  األصيل بمؤسسات الثانوي في فتح أقسام للتعليم شرع  2555/1000ابتداء من الموسم

 .التعليم العام

 

 طني للتربية والتكوينمرحلة ما بعد صدور الميثاق الو. 1

االختيييييارات  تتفعيييييال لمقتضيييييات الميثيييياق الييييوطني للتربييييية والتكييييوين التييييي حييييدد      

والتوجهات التربويية العامية، ومتابعية إلنجيات مختليف العملييات المرتبطية بيصورا  اإلصيالح 

ن التييي تعرفهييا المنظوميية التربوييية علييى مسييتول المنيياهج والبييرامج، وتطبيقييا لنتييائج اليييومي

الثيييانوي  وبيييالتعليم( 1006مييياي  5/فييياس)الدراسييييين الخاصيييين بيييالتعليم االبتيييدائي األصييييل 

، وجلسات عمل اللجنة المشتركة بين المصيالح (1001يوليوت  13/الرباط)اإلعدادي األصيل 

المركزية المعنية بالوتارة ولجنية المتابعية الممثلية لجمعييات العلمياء بيالمغرب، حظيي التعلييم 



 

راجعيية شيياملة باعتبيياره قسيييما للتعليييم العييام ومجيياال لتعمييي  األصييالة ميين خييالل األصيييل بم

التركيز على العلوم الشرعية والتيدريس باللغية العربيية، وتحقيي  المعاصيرة عبير اليتمكن مين 

وقيد شيكلت هيذه المراجعية فرصية حقيقيية لتجدييد . العلوم الحديثة والتواصل باللغيات األجنبيية

 :يا وبيداغوجياالتعليم األصيل تنظيم

 بإدراجه ضمن النظام التربوي وإخضاعه، من حيث الهيكلة ونظام الدراسة، : تنظيميا

لنفس القواعد المعتمدة بباقي المسالك العامة باعتباره مكونا من مكونات المنظومة 

التربوية، وجعله تعليما يواكب ويكمل التعليم العام من حيث األدوار والوظائف 

 .واألهداف

 ببناء المناهج الدراسية في التعليم األصيل، استنادا إلى المبادئ التي : جيابيداغو

وثيقة تصسست عليها عملية مراجعة البرامج والمناهج، وهي المبادئ التي وردت في 

 .العامةالتربوية االختيارات والتوجهات 



 

 االختيارات والتوجهات

 في مجال األهداف العامة. 1

 : ع مراحله إلى تحقي  األهداف والغايات الكبرل التاليةيهدف التعليم األصيل بجمي

 ترسيخ الهوية اإلسالمية والخصوصية الثقافية لألمة؛ 

  التمسك بالمرجعية العليا لإلسالم، والمركزية الكبرل للوحي، والتواصل األساسي بلغة

 القرآن؛

 ف التشبث بوحدة البالد عقيدة وشريعة وسلوكا، وصونها من كل أشكال االنحرا

 والتطرف والتفسخ والتفرق؛

  إمداد البالد بما تحتاج إليه من أطر متوسطة وعالية في مجال العلم بالشريعة، وبعلماء

 قادرين على التعريف باإلسالم الصحيح والدعوة إليه في جميع األنحاء واألقطار؛

 تكوين إمداد البالد بالمواطن القوي اإليمان، مواطن يصفه الميثاق الوطني للتربية وال

من التواصل باللغة "المتمكن " باالستقامة والصالح، المتسم باالعتدال والتسامح"

العربية لغة البالد الرسمية، تعبيرا وكتابة، المتفتح على اللغات األكثر انتشارا في 

ناصية "الممتلك لـ " بين الوفاء لألصالة والتطلع الدائم للمعاصرة" الجامع"العــالم 

 ".في تطويرها"والمسهم " وجيا المتقدمةالعلوم والتكنول

 

 في مجال األهداف المميزة. 1

تتجلى خصوصية التعليم األصيل، تبعا لمفهومه وأهدافه، في التركيز على كل ما يحق  

 :الراشدة، وذلك عبر" المعاصرة"ويرسخها لتبنى عليها " األصالة"

 تصسيس التعلم فيه على حفظ القرآن واستبطان معانيه؛ 

 مواده؛ جلد اللغة العربية لغة لتدريس اعتما 

  ؛...تدريس العلوم الشرعية كلها من تفسير وحديث وفقه وأصول وفرائض وتوقيت وسيرة 



 

  جعل المناهج والبرامج والكتب المدرسية المقررة فيه، واألطر العاملة فيه، والنظام

 الدراسي مالئما لخصوصيته؛

 اريخا وجغرافية ولغاتجعله منفتحا على العالم اإلسالمي فكرا وت. 

 

 في مجال مد الجسور مع التعليم العام . 1

 : تمتد الجسور بين التعليم األصيل والتعليم العام في كل السنوات، الشتراكهما في 

  إلى الثانوي ( أولي وأساسي ومتوسط)التنظيم العام لألسالك التعليمية، من االبتدائي

 فالعالي؛( عدادي وتصهيليإ)

 كلوريا؛اات واعتبار صالحيتها الوطنية، من االبتدائي إلى البنظام الشهاد 

  تدريس المواد العلمية واللغات األجنبية والعلوم اإلنسانية في جميع المستويات

 والسنوات؛

 نظام التدريس واإلشراف والتقويم والتوجيه؛ 

 اعتماد الوسائل الحديثة في التربية والتكوين؛ 

 االنفتاح على المحيط. 



 

 البيداغوجي التنظيم

 التعليم االبتدائي األصيل. 1

 

 (بالساعات) توتيع الغالف الزمني األسبوعي لمختلف المواد بالتعليم االبتدائي األصيل

 المستويات

 المواد
 3السنة  1السنة  4السنة  6السنة  1 السنة 2السنة

المواد 

 اإلسالمية

 1 1 3 3 8 8 القرآن الكريم

 2 2 2 2 2 2 الفقه

 2 2 2 2 2 2 ثالحدي

 2 2 2 2 2 2 السيرة

 6 6 6 6 6.1 1 اللغة العربية

 3 3 3 3 3 3 األماتيغية

 1 1 0.5 - - - االجتماعيات

 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 النشاط العلمي

 0.5 0.5 0.5 0.1 2 2 التربية الفنية

 5 5 5 5 5 5 الرياضيات

 6.5 6.5 6 6 1.5 - اللغة األجنبية األولى

 0.5 0.5 0.5 1 1 1 ية البدنيةالترب

 28 28 28 28 28 28 (2)المجموع 

 (أسبوعيا ساعتان) دون احتساب حصص االستراحة( 2)



 

 التعليم الثانوي اإلعدادي األصيل. 1

 توتيع الحصص األسبوعية بالتعليم الثانوي اإلعدادي األصيل 

 المستويات

 المواد

 (بالساعات)الحصص األسبوعية 

 السنة الثالثة السنة الثانية ىالسنة األول

المواد 

 الشرعية

 1 1 1 القرآن والتفسير

 1 1 1 الفقه

 2 2 2 الحديث 

 - 2 2 السيرة

 2- -  العقيدة

 اللغة العربية
  1  1  1 القراءة

  1  1  1 القواعد والتطبيقات

  1  1  1 التعبير واإلنشاء

 6 6 6 االجتماعيات

 1 4 1 الرياضيات

 (2) 1 1 1 علوم الحياة واألرض

 (2) 1 1 1 الفيزياء والكيمياء

 4 4 4 اللغة األجنبية األولى

 1  --  اللغة األجنبية الثانية

 1 1 1 التربية البدنية

 1 1 2 التكنولوجيا أو المعلوميات

 1 1 1 التربية التشكيلية أو التربية الموسيقية

 61 61 61 المجموع

 

 

 

 التعليم الثانوي التأهيلي األصيل . 1

خضعت هيكلة التعليم الثانوي التصهيلي األصيل لنفس المقاربة التي اعتمدتها الوتارة، 

وقد تم باألساس . بتنسي  مع اللجنة الدائمة للبرامج، في مراجعة أسالك ومواد التعليم العام

تول سلك البكالوريا االحتفاظ بجذع مشترك خاص بالتعليم األصيل، ومسلكين على مس

، في حين تم إدماج شعبتي (شعبة العلوم الشرعية وشعبة اللغة العربية)يميزان هذا التعليم 

اآلداب والعلوم التجريبية األصيلتين في شعب التعليم العام المطابقة اعتبارا لكون مواد هذه 

 .األخيرة ومضامينها أصبحت معربة



 

 ترك للتعليم األصيلالمواد واألغلفة الزمنية بالجذع المش

 بالساعات الحصص المواد

 1 التفسير والحديث

 1 الفقه واألصول

 1 التوثيق

 9 اللغة العربية

 1 التاريخ والجغرافيا

 1 الفلسفة

 4 اللغة األجنبية األولى

 1 اللغة األجنبية الثانية

 1 الرياضيات

 1( 1) علوم الحياة واألرض

 1 المعلوميات

 1 يةالتربية البدن

 12 المجموع

 تلميذة وتلميذا 14عدد تالمذتها  تجاوت كلما األقسام فيها تفوج التي الساعات قوسين بين األعداد تحدد (: )

 

 (بالساعات)بسلك البكالوريا العلوم الشرعية واللغة العربية بشعبتي  المواد واألغلفة الزمنية

 المستويات

 المواد

 اللغة العربية العلوم الشرعية

 1السنة  1السنة  1السنة  1السنة 

 علوم اللغة العربية

 وآدابها

1 1 1 1 

1 1 4 4 

 4 4 4 4 اللغة األجنبية األولى

 1 1 1 1 اللغة األجنبية الثانية

 1 1 1 1 الفلسفة

 1 1 1 1 الرياضيات

 - 1( 1) - 1( 1) علوم الحياة واألرض

 4 4 4 4 التفسير والحديث

 - - 4 4 الفقه واألصول

 - - 1 1 الفرائض والتوقيت

 1 1 1 1 التوثيق

 4 4 1 1 التاريخ والجغرافيا

 1 1 1 1 التربية البدنية

 س 15 س 12 س 11 س 11 المجموع

 تلميذة وتلميذا 14عدد تالمذتها  تجاوت كلما األقسام فيها تفوج التي الساعات قوسين بين األعداد تحدد : ( )

 



 

 مالجسور مع التعليم العا

 

 البكالوريا سلك
 الجذوع سلك

 الـمشتركة
 األولى السنة شعب

 التصهيلي الثانوي التعليم سلك

 الثانية السنة مسالك

 

 الشرعية العلوم

 العربية ةاللغ

 اإلنسانية والعلوم اآلداب

 والتدبير االقتصادية العلوم

 التطبيقية الفنون

 الشرعية العلوم

 العربية اللغة

 التطبيقية الفنون

 اآلداب

 اإلنسانية العلوم

 االقتصادية العلوم

 المحاسباتي التدبير علوم

 الـمشترك الجذع

 األصيل للتعليم

 الـمشترك الجذع
 العلومو لآلداب

 اإلنسانية
 

 التجريبية العلوم

 الرياضية العلوم

 التطبيقية الفنون

 الفيزيائية العلوم

 واألرض الحياة علوم

 التطبيقية الفنون

 الزراعية العلوم

 أ الرياضية العلوم

 ب الرياضية العلوم
 

 الـمشترك الجذع
 العلمي

 الـمشترك الجذع

 التكنولوجي

 تدبيروال االقتصادية العلوم
 االقتصادية العلوم

 المحاسباتي التدبير علوم

 الكهربائية والتكنولوجيات العلوم

 الميكانيكية والتكنولوجيات العلوم

 الكهربائية والتكنولوجيات العلوم

 الميكانيكية والتكنولوجيات العلوم

 اإلنسانية والعلوم واآلداب األصيل التعليم قطب

 والتكنولوجي العلمي القطب
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 الكتب المدرسية

 التعليــــم االبتدائـــــي. 1

يتييوفر التعليييم  (مييواد إسييالمية ولغيية عربييية)إضييافة إلييى دليلييين للمييدرس : حصيييلة التييصليف

 :ألصيل على الكتب المميزة التاليةااالبتدائي 

 

 التعليم الثانوي اإلعدادي. 1

بهذا السلك  للمواد الشرعية الكتب المدرسية عدادإالتربية الوطنية في وتارة  لقد شرعت

 الشرعية لموادبا الخاصة للبرامج والتوجيهات التربوية خصوصا بعد صدور وثيقة جديدة

 وفي ما يلي الكتب المعنية .(1021نونبر) صيلبالتعليم الثانوي اإلعدادي األواللغة العربية 

 :بهذا التصليف

 المستول الدراسي المادة ت.ر

2 

 القرآن والتفسير

 إعدادي 2سنة 

 إعدادي 1سنة  1

 إعدادي 6سنة  6

4 

 الفقه

 إعدادي 2سنة 

 إعدادي 1سنة  1

 إعدادي 6سنة  3

9 
 الحديث النبوي والسيرة

 إعدادي 2سنة 

 داديإع 1سنة  8

 إعدادي 6سنة  الحديث النبوي والعقيدة 5

 تاريخ الصدور الناشر عنوان لكتاب المادة المستوى الدراسي

 السنة األولى ابتدائي

المواد 

 اإلسالمية

طريق النجاح في 

 المواد اإلسالمية

منشورات 

 عكاظ

 1222أكتوبر 

 1221أكتوبر  السنة الثانية ابتدائي

 1229شتنبر  السنة الثالثة ابتدائي

 1229شتنبر  السنة الرابعة ابتدائي

 1212مارس  السنة الخامسة ابتدائي

 1212نونبر  ة ابتدائيالسنة السادس



 

 

 التعليم الثانوي التأهيلي. 1

 المستوى
 مالحظات عنوان الكتاب المادة

الجذع 

 المشترك

 اللغة العربية

 في رحاب اللغة العربية
 مكتبة السالم الجديدة

 الدار العالمية للكتاب+ 

 مطبعة النجاح الجديدة النجاح في اللغة العربية

 صوماكرام المنير في اللغة العربية

 التوثيق

 دار النشر المغربية الرائد في التوثيق

 صوماكرام المنير في التوثيق

الفقه 

 واألصول
 دار التجديد للنشر والتوزيع الفقه واألصول

التفسير 

 والحديث

 دار النشر المغربية التفسير والحديث الرائد في

 تجديد للنشر والتوزيعدار ال التفسير والحديث

السنة األولى 

 بكالوريا

الفرائض 

 والتوقيت
 طوب إيدسيون منار الفرائض والتوقيت

 إمارسي منهل التوثيق التوثيق

الفقه 

 واألصول
 الفقه واألصول في رحاب

 مكتبة السالم الجديدة

 الدار العالمية للكتاب+ 

التفسير 

 والحديث
 التفسير والحديث في رحاب

 السالم الجديدةمكتبة 

 الدار العالمية للكتاب+ 

 دار النشر المغربية الرائد في اللغة العربية لغة عربية

السنة الثانية 

 بكالوريا

الفرائض 

 والتوقيت
 طوب إيدسيون الفرائض والتوقيت منار

 الفقه في رحاب الفقه
 مكتبة السالم الجديدة

 الدار العالمية للكتاب+ 

 تفسيرفي رحاب ال التفسير
 مكتبة السالم الجديدة

 الدار العالمية للكتاب+ 

 للنشر والتوزيع دار الرسالة المتقن في الحديث النبوي الشريف الحديث

 الفقهأصول  في رحاب األصول
 مكتبة السالم الجديدة

 الدار العالمية للكتاب+ 

 إمارسي منهل التوثيق التوثيق

 



 

  مؤشرات التمدرس

 1214/1211سي سم الدرام الموسبر

 

 عدد التلميذات والتالميذ

 عدد األقسام
عدد 

 المؤسسات
 مالحظات

 مجموع إناث ذكور

 - 61 263 017 7 388 3 629 3 التعليم االبتدائي

التعليم الثانوي 

 اإلعدادي
972 283 1 255 45 15 

 ثانوية تأهيلية 14

 إعادية ثانوية 1 +

التعليم الثانوي 

 التأهيلي
4 116 2 590 6 706 234 50 

 ثانوية تأهيلية 45

 إعادية ثانوية 1 +

 - 126 542 978 14 261 6 717 8 المجموع

 

وقد عرف عدد التالميذ المسجلين بالتعليم األصيل، منذ صدور الميثاق الوطني للتربية 

، والتكوين، تطورا ملحوظا في السلك االبتدائي، واستقرارا نسبيا في التعليم الثانوي اإلعدادي

 :مقابل تراجع في التعليم الثانوي التصهيلي كما توضحه معطيات الجدول التالي

 21/21 21/24 24/29 29/22 22/21 21/29 29/25 

 

25/12 

 

12/11 11/11 11/11 11/14 

التعليم 

 االبتدائي
847 654 723 852 2025 2908 5076 9191 2919 1215 2911 1211 

التعليم 

 اإلعدادي
2321 2502 1848 2297 3607 2343 1994 1129 1949 1912 1121  1199 

التعليم 

 التأهيلي
13256 13096 12798 10742 10095 9324 9 485 9112 1291 1911 2191  2122 

مجموع 

 األسالك
16424 16252 15369 13891 15727 14575 16555 19211 19111 12122 14367 14519 

 


