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(ة)الرسالي( ة)العرض موجه للمدرس : ال بد منهامقدمات 

لىإاإلصالحاتجميعستؤولاإليجابيانخراطهوبدونتربوي،إصالحكلفيأساسيةركيزةالمدرس

...(والتعليمالتربية)تبعاومعلمأصالةمربيأنهفخراوكفاهالفشل؛

المتعلممتقحوالكان،مهماالمدرسمقاممنالتنقيصثقافةنشرفيتسهموالكنت،أينمابمهنتك،اعتز

...مهنيةأوكانتعائليةالخاصةمشاكلكفي

سلموعليههللاصلىهللارسولخليفـــةفأنت،إصالحيلمشروع(ة)حامالرسالة،(ة)صاحب(ي)كـــن

قَاَمت  إِن  »:أفضلغدفياألملوثقافة(...)الوعينشرهوالمهنيمساركفيوشعارك(األرضفيهللا

َهافَِسيلَة  يَِدهِ َوفِيال ِقيَاَمةُ،أََحِدُكمُ َعلَى الخيريةاألعمالفيواالنخراطالخيرحبثقافةشرون.«فَل يَغ ِرس 

ِمنُ الَ » .(ألبنائهيحبمالمتعلميهيحبحتى)=.عليهمتفق.«ِلنَف ِسهِ يُِحب  َماأِلَِخيهِ يُِحبَّ َحتَّىأََحُدُكم  يُؤ 

.(بالحبيداغوجيا=وسلمعليههللاصلىمحمدالرحمةبنبيتأسيابالرحمةمتعلميكإلى(ي)أنظر)

كتابوليس(ة)التلميذكتابوهوالدراسي،المنهاجتنزيلسيناريوهاتمنسيناريوالمدرسيالكتاب

...المدرسيالكتابوسلطةالرتابةمن(ي)وتخلص(ة)مبدعا(ي)فكن،(ة)األستاذ

...لكمالزمااإلبداعليكن



:مقدمات مرجعية

تربويةالالتوجيهات+التربويةالمذكرات+المرجعيةاألطر+المنهاج:بالمادةالخاصةالمرجعيةالوثائق

هذهمنناموقفكانمهماوبيداغوجياتنظيمياذلكتبريردونللتخطيطمعنىفالالقيادة،رخصةبمثابة

للتخطيط؛أساسيشرطالوثائقهذهمنفالتمكنلهذاالوثائق؛

مفرداتبتنزيلالخاصةالتربويةالتوجيهاتتصدلم2021نونبر21األحديومهحينإلى:مالحظة

ويالثانبالسلكالخاصةالتربويةبالتوجيهاتالعمليمكنعليهوبناء؛2016يونيوفيالمعدلالمنهاج

2009سنةالصادرةاإلعداديبالسلكالخاصةالتربويةالتوجيهاتوكذا،2007سنةالصادرةالتأهيلي

هاجللمنصالحةتوجيهاتمنتضمنتهلمانظراوأيضابها،العملإللغاءوثيقةأيتصدرلمأنهطالما

.خللمنفيهماعلىالجديد

2009اإلعدادي 2007الثانوي 
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وأنواعهالنسقيالتخطيطتعريف:أوال

النسقيالتخطيطمرجعيات:ثانيا

النسقيالدرسمحددات:ثالثا
االستراتيجيالمحدد1.

المعرفيالمحدد2.

القيميالمحدد3.

المنهجيالمحدد4.

التعلماتبناءفيالنسقيبالدرسلالشتغالسيناريوهات:رابعا
مجزأةالمداخلتدريسفيالنسقية:األولالسيناريو1.

أفقياالمنهاجوحداتتدريسالثانيالسناريو2.

وحدةعنعبارةالمداخلوباقيمؤطرامدخالالتزكيةالمقررةالسورةاعتبار-1.2

واحدة(مجزوءة)

داءواالقتوحدةفيوالقسطواالستجابةالتزكيةمدخلدمجمعمؤطرةالسورةاعتبار–2.2

وحدةفيوالحكمة

عمودياالمنهاجوحداتتدريس:الثالثالسناريو.3

النسقيالدرسفيالكريمالقرآنمركزية:خامسا
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النسقيالتخطيطتعريف:أوال
بالغةميةأهمنيكتسيهلمانظرابالكفايات،التدريسمداخلمنهامامدخالالنسقيالتخطيطيعد

بينالعالقاتامراعيتعلماتهيبنيالمتعلمأناعتبارعلىالتعلمية،التعليميةالعلميةتجويدفي

.الثةثجهةمنيدرسهاالتيالقضاياوبينثانيةجهةمنالقيموبينأولى،جهةمنالمفاهيم

ينصالذيوالجديدة،حلتهفياإلسالميةالتربيةمنهاجعليهايقومالتيللفلسفةاعتباراوذلك

إلىافةإضالتعبير،وأشكالالمعارف،أنواعمختلفبينوالتنسيقالتكاملمبدأاعتماد"على

لقينوتالكميالتراكموتجاوزاألساسية،المعارفبناءفيوالتدرجاالستمراريةمبدااعتماد

(4صالمنهاج)...المضامين

قيمهاوومهاراتهاوأهدافهاالمادةكفاياتبينالموجودالترابطاستحضارمعللتعلماتالتخطيط

مشكلةللحواضحةبمهامتكليفهمعتدريجياالترابطهذاوفقالمتعلممعبناؤهاثمومفاهيمها
والبيدغوجيةالديداكتيكيةللشروطمستوفيةوضعية
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تخطيط جزئيتخطيط سنويتخطيط سلكي تخطيط دوري
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المؤطرةالقضية الكبرى 

ق ولقمان:  بسورةللسنة األولى وعالقتها 

للسنة الثانيةالمؤطرةالقضية الكبرى 

وعالقتها بسورة النجم والحجرات 

للسنة الثالثةالمؤطرةالقضية الكبرى 

وعالقتها بسورة الحشر والحديد

للجذع المشتركالمؤطرةالقضية الكبرى 

وعالقتها بسورة الكهف

للسنة األولى المؤطرةالقضية الكبرى 

وعالقتها بسورة يوسف

للسنة الثانية المؤطرةالقضية الكبرى 

يسوعالقتها بسورة 

2

3

4

5

6

التأهيليسلكاإلعداديسلك

1
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النسقيالتخطيطمرجعيات:ثانيا

شرعيةمرجعية1.

العقيدةوباألصل،والفرعبالكل،الجزءارتباطيعنياإلسالميالمنهجفيالنسقيالتخطيط

العام،معناهباإلسالمية،التربيةمادةفيالنسقيفالتخطيطلذا،...بالمعامالتوالعبادةبالعبادة،
.والتطبيقاتالتصوراتبينتربطالتيالمتعلمشخصيةبناءإلىيهدف
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السيرة النبوية

المدارس 
التفسيرية

أصول العقيدة
اإلسالمية

القرآن وعلومه

الحديث النبوي 
وعلومه

الفقه اإلسالمي 
(المذهب المالكي)

أصول الفقه 
اإلسالمي

المفهوم 
الشرعي

قواعد اللغة 
العربية 

ةمقاصد الشريعة اإلسالمي
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بيداغوجيةمرجعية.2

من مركزية المتعلم وفاعليته من خاللاالنطالق 

تمكينه؛وضعيات تعلمية ذات معنى بالنسبة للمتعلم، ووضعيات تقويمية تقيس مستوى•

األساسيةالتركيز على وظيفية المهارات •
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التمثالت

النقل الديداكتيكي

التعاقد
الديداكتيكي

المتعلم

المعرفةاألستاذ نظريات التعلم

تذكير
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المعارفمنملمتكانظامإلىتستندفهيللفردالشموليالتكوينتستهدفبالكفاياتالمقاربةأنبما

المالئمةمهاموالباإلنجازاتالقيام-دالةتعلميةوضعياتضمن-للمتعلمتتيحالتيالمنظمةوالمهارات

فاعالمحوراهواعتبارالمتعلم،حولاألنشطةتركيزيستدعيوهذا.المشكلةالوضعيةحليتطلبهاالتي

تمومن.خرينلآلبالنسبةوموردافيهامسهماويكونالتعلميةاألنشطةفيلينخرطذاتيا؛معارفهيبني

التعلماتواستراتيجيالفعالالتنشيطوتقنيات(...المشروع,المشكالتحل)الفعالةالطرائقفإن

أنيجبالتيالديداكتيكياالشتغالأشكالوفيالبيداغوجية،خياراتنافيمركزيامكاناتحتلالذاتي،

أحسنضمننحتىدالةبسياقاتوتربطها،التعلماتبناءتشجعألنها؛اإلسالميةالتربيةدرستطبع

وتطويراتهقدروتنميةتعلماتهبناءفيبنشاطيشاركتجعلهوضعياتفيالمتعلمإلدماجالطرائق

.العملوأدواتالمناسبالجويوفرواألستاذتعلمه،عنمسؤواليكونأنأيكفاياته؛

بولعمجموعاتفيالعملمنهاعديدةفهيذلكفيالمدرسيسلكهاأنينبغيالتيالطرائقوأما

مرشداتاذاألسفيصبح...والنقاشاتوالتعاونيالتشاركيوالتعلمالمشكالتوحلوالتمثيلاألدوار

المدرسةطوسعلىومفتوحةنشيطةبيداغوجيااستعماليقتضيوهذا.دالسياقفييشتغلومحفزا

والعملكالت،المشحلطريقةوتوظيفالمتعلمين،بينالفرديةالفروقاالعتباربعينتأخذ؛ومحيطها

يكلفذيالالمرشدهوبذلكالمدرسفيصير.منسجمنسقيإطارفيمعقدةمهامواقتراحبالمشاريع،

.توجيهوالوالتشجيع،بالمساعدةمكتفيامعارفه،ويبنيويكتشفيجربالتلميذويتركبمهمة

2009التوجيهات التربوية للسلك االعدادي 

المتعلممركزية:



المحتوىوظيفية:

ات مختلفةة عملية التعليم عملية شاملة تهدف إلى إكساب الفرد أنواع المعرفة المختلفة، وهي على مستوي

.  النظريات، والقوانين، والتعميمات، والمبادئ، والمفاهيم، والحقائق: منها

بةةادئ وبرنةةامج التربيةةة اإلسةةالمية يطةةرق عشةةرة مجةةاالت معرفيةةة متنوعةةة، مستصةةحبا أحكةةام الشةةريعة وم

االجتماعيةة العقيدة وقيم اإلسالم، من أجل تسديد سلوك المتعلمين وتصحيح تصوراتهم، وتنمية مهةاراتهم

د إضةافة إلةى غيرهةا مةن المةوار)والتواصلية؛ وهذا يستدعي التعاطي مع هذه المعةارف باعتبارهةا مةوارد 

لمةين لتأهيةل المتعإطةار نسةقييجةب تعبتتهةا فةي وضةعيات تعلميةة متنوعةة، فةي ...( من مهةارات، وأدوات

المعةارف فالبعد الغالب هنا والمركزي هو البعةد التربةوي القيمةي، ولةيس شةحن العقةول ب. وتسديد سلوكهم

الهويةة فالمقصود هو إعداد المتعلم ليكون مسلما ومواطنا مغربيةا، بكةل مةا تعنيةه هةذه.والحقائق الجزئية

.من أصالة وانفتاح وتميز
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النسقيالدرسمحددات:ثالثا

(بالمشروعاالشتغال)االستراتيجيالمحدد1.

تؤهلهةطريقعلىتدريبهيتطلبالتربويةاتالمؤسسأسوارخارجللحياةالمتعلمتحضيرإن

دافعيأنيجبالتيقضيتهتحديدعلىمساعدتهإلىإضافةعملي،هوبمانظريهومالربط

يهالتيبالمشروعالعملطريقةخاللمنإاليتحققلنوهذاالجيد،التخطيطخاللمنعنها

ورغبةباختيارهالمتعلمينجزهالذيالميدانيالعملعلىتقومالتدريس،أساليبمنأسلوب"

لإلنجازوسائلعدةويستعملالنشاط،وجوهمنعددايضموقد.المدرسإشرافتحتمنه،

لهامحددةأهدافتحقيقبهدف(...المحيط/األسرة/أدوات/خبرات/مهارات/معارف)

.المتعلميننظروجهةمنأهميتها
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النسقيالدرسمحددات:ثالثا
(بالمفهوماالشتغال)المعرفيالمحدد-2

(لهاالناظمةوالقيمالمركزيةالقيمةبينالربط)القيميالمحدد-3

(القضاياعلىاالشتغال)المنهجيالمحدد-4
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مجزأةالمداخلتدريسفيالنسقية:األولالسيناريو

ة رر
ملق

ة ا
ور

س
ال

التعلماتسيناريوهات لالشتغال بالدرس النسقي في بناء : رابعا



أفقياالمنهاجوحداتتدريسالثانيالسناريو

وحدةعنعبارةالمداخلوباقيمؤطرامدخالالتزكيةالمقررةالسورةاعتبار-1.2

واحدة(مجزوءة)

التعلماتسيناريوهات لالشتغال بالدرس النسقي في بناء : رابعا



التزكيةالسورالمستوىالسلك

ا
ي

اد
عد

إل
ي ا

نو
ثا
ل

ى
ول

أل
ا

ق
العقيدة الصحيحة والعقائد الفاسدة

أركان اإليمان

لقمان
النظر والتفكر بين المعرفة والهداية

القرآن الكريم هدى ورحمة للعالمين

ية
ان
الث

النجم
هللا عالم الغيب والشهادة

الوحي تعريفه وأنواعه

الحجرات
التعريف والصفات: األنبياء والرسل ورساالتهم

صفات المؤمن الصادق

ثة
ثال

ال

الحشر
أسماء هللا الحسنى

أهمية التدين في حياة الفرد والمجتمع

الحديد
اإلسالم عقيد ة وشريعة

أثر القران في تزكية النفس

ي
يل
أه

لت
ي ا

نو
ثا
ال

ج
 .

ك
ر
شت

م

التوحيد وأدلتهالكهف

البعث والحساب

الجنة والنار

علم هللا المطلق

ك
با
ى 

ول
اإليمان والغيبيوسفأ

اإليمان والعلم

اإليمان والفلسفة

اإليمان وعمارة األرض

ك
با
ة 

ني
ثا

التوحيد والحريةيس

اإللحاد بين الوهم والحقيقة

النظر والتفكر سبل العلم واإليمان

القرآن الكريم منهاج حياة



أفقياالمنهاجوحداتتدريسالثانيالسناريو

اءواالقتدوحدةفيوالقسطواالستجابةالتزكيةمدخلدمجمعمؤطرةالسورةاعتبار–2.2

وحدةفيوالحكمة

التعلماتسيناريوهات لالشتغال بالدرس النسقي في بناء : رابعا



القسطاالستجابةاالقتداءالمستوىالسلك

ا
ي
اد
عد
إل
 ا
ي
و
ان
لث

ى
ول
أل
بعثة الرسول صلى هللا عليه وسلم ا

ودعوته السرية والجهرية

:  ركان اإلسالم: العبادة غاية الخلق

المفهوم والغايات

التوحيد واالخالص: حق هللا

الحفظ والرعاية: حق النفسأنواعها ومقاصدها: الطهارةثبات الرسول صلى هللا عليه وسلم

/  أحكامها ومقاصدها: الصالةصبر السابقين

المبطالت/ السنن/الفرائض

ي حقوق اإلباء واالبناء وذو: حق الغير

الرحم

/ السهو: الصالة أحكامها ومقاصدهادار األرقم التآلف والتشاور

المسبوق/ الفوائت

ث حماية البيتة من التلو: حق البيتة

المادي والمعنوي

ية
ان
لث
لب ط: الهجرة إلى الحبشة وبيعتا العقبةا

األمان والنصرة

شمول العبادة : العبادة غاية الخلق

لمناحي الحياة

تعظيم حدود هللا وشعائره: حق هللا

/  األركان: الصيام أحكامه ومقاصدهحصار الدعوة وثبات أهلها

لالفطارالمبيحةاألعذار / الشروط

قاتاجتناب الكبائر والموب: حق النفس

: بهالرسول صلى هللا عليه وسلم يناجي ر

الطائف واالسراء والمعراج

/  الصيام أحكامه ومقاصده والكفارة

التطوع

حقوق االخوة االيمانية: حق الغير

أبو : متصديق الرسول صلى هللا عليه وسل

بكر الصديق

االحسان إلى الحيوانات: حق البيتةحديث القران والصيام يشفعان

والرفق بها

ثة
ال
لث
الهجرة إلى : حماية الدعوة وبناء الدولةا

المدينة  

ن العبادة صفة ايما: العبادة غاية الخلق

ودليل خضوع

تقوى هللا: حق هللا

/  التعريف: الزكاة وأحكامها ومقاصدهاالمسجد نواة المجتمع اإلسالمي

المستحقون/ األجكام

م أهمية التخطيط والتنظي: حق النفس

في الحياة

يم الرسول صلى هللا عليه وسلم يرسي ق

وثيقة المدينة: السلم والتعايش

الغايات : الزكاة وأحكامها ومقاصدها

والوظائف التنموية

األسس / المومنينامارة : حق الغير

والغايات

إيواء الرسول صلى هللا عليه وسلم 

مأم سلي/ أبو أيوب االنصاري: ونصرته

االعتبار بجمال البيتة: حق البيتةدهصوره ومقاص: االنفاق في سبيل هللا

والمحيط



القسطاالستجابةاالقتداءالمستوىالسلك

ي
يل
ه
تأ
ال
ي 
و
ان
لث
ا

ج
 .

ك
تر
ش
م

شكر هللا: حق هللامالصو/الزكاة/الصالة: فقه العباداتفقه السيرة

لم محمد رسول هللا صلى هللا عليه وس

القائد

االستقامة: حق الناسدهأركانه ومقاص: الحج: فقه العبادات

فقه المعامالت المالية في اإلسالم غزوتا بدر وأحد

وأحكامها وضوابطها

العمل الصالح: حق الغير

ي مبادئ االستثمار ف: فقه المعامالتعمر بن الخطاب: نماذج للتأسي

االسالم

اإلصالح وعدم االفساد: حق البيتة

ك
با
ى 
ول
أ

األحكام : الزواج: فقه األسرةصلح الحديبية وفتح مكة

والمقاصد

ةالوفاء باألمانة والمسؤولي: حق هللا

شيرا الرسول صلى هللا عليه وسلم مست

ومفاوضا

األحكام : الطالق: فقه األسرة

والمقاصد

الصبر واليقين: حق الناس

ة عثمان بن عفان وقو: نماذج للتأسي

البذل والعطاء

العفة والحياء: حق الغيرهمرعاية األطفال وحقوق: فقه األسرة

....التوسط واالعتدال  : حق البيتةاألسرة نواة المجتمع: فقه األسرةيتهالرسول صلى هللا عليه وسلم في ب

ك
با
ة 
ني
ثا

إكمال الدين ووفاة الرسول صلى هللا

عليه وسلم

العتزاز باإلسالما: حق هللاميةالخصائص العامة للشريعة اإلسال

ج الرسول صلى هللا عليه وسلم نموذ

الكمال

التوسط واالعتدال: حق النفسمقاصد الشريعة اإلسالمية

:علي بن أبي طالب: نموذج للتأسي

القوة في العلم

خطبة الوداع وحقوق : حق الغيراالجتهاد والتجديد

االنسان

ه واجبنا نحو الرسول صلى هللا علي

وسلم

القران: ضوابط فهم النص الشرعي

والسنة

لإن هللا جميل يحب الجما: حق البيتة



عمودياالمنهاجوحداتتدريس:الثالثالسناريو

النسقيالدرسفيالكريمالقرآنمركزية:خامسا

التعلماتسيناريوهات لالشتغال بالدرس النسقي في بناء : رابعا

التزكيةالسورالمستوىالسلك

ا
ي

اد
عد

إل
ي ا

نو
ثا
ل

ى
ول

أل
ا

ق
العقيدة الصحيحة والعقائد الفاسدة

أركان اإليمان

لقمان
النظر والتفكر بين المعرفة والهداية

القرآن الكريم هدى ورحمة للعالمين

ية
ان
الث

النجم
هللا عالم الغيب والشهادة

الوحي تعريفه وأنواعه

الحجرات
فاتالتعريف والص: األنبياء والرسل ورساالتهم

صفات المؤمن الصادق

ثة
ثال

ال

الحشر
أسماء هللا الحسنى

أهمية التدين في حياة الفرد والمجتمع

الحديد
اإلسالم عقيد ة وشريعة

أثر القران في تزكية النفس

ي
يل
أه

لت
ي ا

نو
ثا
ال

ج
 .

ك
ر
شت

م

التوحيد وأدلتهالكهف

البعث والحساب

الجنة والنار

علم هللا المطلق

ك
با
ى 

ول
اإليمان والغيبيوسفأ

اإليمان والعلم

اإليمان والفلسفة

اإليمان وعمارة األرض

ك
با
ة 

ني
ثا

التوحيد والحريةيس

اإللحاد بين الوهم والحقيقة

يمانالنظر والتفكر سبل العلم واإل

القرآن الكريم منهاج حياة



23

القرآن الكريم 

كتاب هداية للعالمين

ة القرآن الكريم كتاب تزكي

القرآن الكريم

منهاج حياة

التآلف:داراألرقم

والتشاور

الهجرة المتجددة 

باإلسالماالعتزاز-

وبناءاإلسالم-

االنسانيةالحضارة

مركزية القرآن الكريم في الدرس النسقي : خامسا



ختاما 

لبعضناظمةخطاطةالتوظيفمباراةعلىالمقبلينواالخواتاإلخوةإلى

دااستعداعليهااالطالعيرجىالتيالتخصصبتعميقالخاصةالمراجع

للمباراة



مصطفى السباعي

محمد الغزالي

منير الغضبان

عةمدخل إلى مقاصد الشري: الريسونيأحمد 

بحث مختصر حول: علي محمد محمد ونيس

مقاصد الشريعة

السيرة النبوية

المدارس 
التفسيرية

أصول العقيدة
اإلسالمية

القرآن وعلومه

الحديث النبوي 
وعلومه

الفقه اإلسالمي 
(المذهب المالكي)

أصول الفقه 
اإلسالمي

المعرفة 
الشرعية

قواعد اللغة 
العربية 

ةمقاصد الشريعة اإلسالمي

خطاطة لمصادر المعرفة الشرعية

:  مباحث في علوم القران

مناع القطان/ صبحي الصالح

مباحث في 

الحديثعلوم

مناع القطان

صبحي الصالح

25 احميمدمحمد 

الفكر األشعري 

المغربي بين كتابي

واللمعاإلبانة 

الجيديعمر 

مباحث في 

المذهب 

المالكي بالمغرب

..بداية : رشدابن

: أبو زهرة

أصول الفقه 

محمد حسين 25

التفسير : الذهبي

والمفسرون

25 :فؤاد نعمة

ملخص قواعد 

اللغة العربية


