
 المحاضرة االولى:

 التدرٌس طرٌقة مفهوم

 ، مذهبل  تعنلً الرجلل فطرٌقة والمذهب السٌرة أو السبٌل معناها:  لغة الطرٌقة      

َتَقاُموا لَوِ  َوأَن  :)  تعالى قال ِرٌَقةِ  َعلَى اس  َناُهم   الطَّ  ٌ َق  (66الجن،(: ) َغَدق ا َماء   ََلَس 

 . اإلسالم طرٌقة وهً علٌها ٌسروا كً طرٌقة لهم شرع سبحان  ان  أي

 وَلشللٌاء النلاس معاملللة فلً تكللرار  ٌمكلن أسلللوب أو هللً نملط:  اصلطالحا   الطرٌقلة

 هلً بالقول عرفت وقد ما هدف تحقٌق نحو وواعٌا   مقصودا   توجٌها   موج  واإلحداث

 إن جامللل الللرحمن عبللد.  د وقللال معللٌن غللر  إلللى للوصللول تتبلل  التللً الوسللٌلة

 وقلد اَلهداف تحقٌق على تالمٌذ  لمساعدة المعلم ٌتبعها التً اإلجراءات هً الطرٌقة

 لمشلكلة إثلارة أو لفلروع تخطلٌط أو توجٌل  اسلةلة أو مناقشلات اإلجلراءات تلك تكون

 ملن ذللك غٌلر أو فلرو  فلر  أو الكتشلاف محاولل  أو التساؤل إلى التالمٌذ تدعو

 ( . 64 ، ص العامة التدرٌس طرق) اإلجراءات

 : اإلسالمٌة التربٌة التدرٌس طرٌقة أهمٌة

 ، الواحللد العلللم أهللل الخللتالف الصللناعات جملللة مللن التعلللٌم خلللدون ابللن اعتبللر    

 ملن تختللف التعللٌم وطرٌقة عندهم العلم ٌتراج  الصنعة هذ  إلى الناس ٌفتقر وعندما

 إلللى ٌسللتند انلل  أي الصللناعات مللن صللناع  انلل  علللى دالللل  هللذا وفللً أخللر إلللى قطللر

 اإلسلالمٌة التربٌلة الى مدخل)  بها واَلخذ مراعاتها ٌنبغً التً المبادئ من مجموعة

 ( . 636-635ص ، تدرٌسها وطرق

 فعالٌلة لتعطً منها بد ال ضرورة للتدرٌس متعدد وأسالٌب طراةق استعمال أهمٌة إن

 العملٌلة فلً النشلاط محلور الملدرس فٌهلا ٌكون التً التقلٌدٌة واَلسالٌب ، اكثر عالٌة

 الطلالب مشلاركة وجلوب عللى الحدٌثلة وَلسلالٌب الطراةق تؤكد حٌن فً ، التعلٌمٌة

 بللان وتشللجٌعهم باسللتجاباتهم المللدرس اهتمللام ضللرورة علللى وتحللث – النشللاط فللً

 . فاعلٌن اٌجابٌٌن ٌكونوا

 هلً اَلخلر  الساق وعدت ، والتعلٌم التربٌة سٌقان من ساق هً التدرٌس طرٌفة أن

  واحلدة سلاق عللى السلٌر التعلٌم عملٌة تستطٌ  فال ومترابطان متداخالن هما المناهج

 .  مثلى بطرٌقة تنفذ لم إذ قٌمة الدراسٌة والمواضٌ  للمنهج فلٌس الطرٌقة أهملت إن

 : اإلسالمٌة التربٌة تدرٌس لطرق العامة الخصاةص



 : ٌلً فٌما نوجزها الخصاةص من بمجموعة اإلسالمٌة التربٌة فً الطرٌقة تمتاز

 فلنن هنلا وملن ، العقٌلدة علن منعزلة لٌست فالطرٌقة : اإلسالمً الدٌن عن انبثاقها-6

 بلدعاء ٌختمل  وان هللا بلذكر درسل  المعللم ٌبلدأ أن عللى حرٌصلون المسلمٌن المربٌن

 ملا ،فكلل وتعلالى سلبحان  باهلل موصوال   التعلٌمً الموقف فً ٌجري ما كل ٌكون وأن

 مل  منسلجما   ٌكلون بلل  اإلسلالمٌة العقٌلدة مل  ٌتعلار  ال  التعلٌمً بالموقف ٌجري

 +. بتوجٌهاتها مسترشدا   مبادةها

 عملٌلة أنهلا اإلسالمٌة التربٌة خصاةص فمن : والعملً النظري جانبٌها بٌن الجم -2

 .  اَلمرٌن هذٌن بٌن ال تفرق التدرٌس فطرٌقة ، والممارسات بالمبادئ تعنً أي

 الطرٌقة بٌن وما الهدف بٌن تالحم فهنالك : والطرٌقة الهدف بٌن اإلٌجابٌة العالقة-3

 . الطرٌقة فً ٌتحكم الذي هو التربوٌة العملٌة فً والهدف اإلسالمٌة التربٌة فً

 ، المجتملل  بقللٌم اإلسللالمٌة التربٌللة تللدرٌس طرٌقللة تتللرثر : المجتملل  بقللٌم ارتباطهللا-4

 قلٌم مل  التلدرٌس طرٌقلة انسلجام أي ، المجتمل  ٌقرهلا داةلرة ضمن المعلم وٌتصرف

 . المجتم 

 نظللرة المللتعلم إلللى تنظللر اإلسللالمٌة فالتربٌللة:  بللالمتعلم التللدرٌس طرٌقللة ارتبللاط-5

 . المتعلم شخصٌة تكون التً المختلفة بالجوانب تهتم لذلك إٌجابٌة

 :  النفسً بالجانب االهتمام على اَلمثلة ومن

 . إلٌهم المحببة باَلسماء ومخاطبتهم الطلبة إلى التودد- أ

 . المدرسة أوالد معاملة ومعاملتهم الطلبة بمصالح االهتمام- ب

 . واالجتهاد المثابرة ٌظهر لمن والتقدٌر الشكر- ت

  الطالب تفرح َلنها الوج  بطالقة الطلبة لقاء- ث

 :     اإلسالمٌة التربٌة تدرٌس لطرق العامة اَلهداف

 عللى واتجاهاتل  ومهارتل  وخبراتل  ومعلوماتل  معارفل  تنمٌلة على المتعلم مساعدة-6

 . الصحٌح العملً التفكٌر مهارة اَلخص

 . المالحظة ودقة السلٌم والتفكٌر والفهم الحفظ على المتعلم تعوٌد-2

 النتللاةج مللن ممكللن قللدر أكبللر تحقللق وجعلهللا المللتعلم علللى التعلٌمٌللة العملٌللة تٌسللٌر-3

   المرغوبة



 . والمتعلم المعلم بٌن المتبادالن واالحترام الثقة قوام  للتعلٌم صالح جو تكوٌن-4

 . الخالدة وأمجاد  اإلسالمً بالتراث ثقتهم التالمٌذ ٌعزز أن-5 

 . والمناقشة واالستماع والحدٌث الزٌارة وآداب السلوك آداب الطلبة تعوٌد-6

   بالفضاةل التمسك وتعوٌدهم الطلبة لد  الدٌنً الشعور تقوٌة-7

 الممارسلات فلً الدخٌللة ملن اَلصللٌة اَلملور تمٌٌلز عللى قلادرا   المتعلم ٌصبح أن-8

 . الدٌنٌة

 الدٌنٌلللة اَلملللور فلللً ومسلللاعدتهم اآلخلللرٌن علللون عللللى قلللادرا   الملللتعلم ٌصلللبح أن-9

 . فٌها ٌقعون التً اَلخطاء وتصحٌح

 الكبٌر اإلنسانً للمجتم  الصالح اإلنسان تربٌة-61

 .   المتعلم لد  الطبٌعٌة  السلوك أنواع دعم-66

   .اإلسالمً والمجتم  المسلمة اَلسرة فً الصالح الموطن تربٌة -62

 : اإلسالمٌة التربٌة تدرٌس لطراةق العامة اَلسس

 ملن أساسلا   المسلتبدة العاملة والحقلاةق والقواعلد المبادئ تلك وٌعنً الدٌنً اَلساس-6

 .     والفرعٌة اَلساسٌة مصادرها فً والشرٌعة اإلسالمً الدٌن نصوص

 المللرتبط الجسللمً الجانللب فللً النضللج مسللتو  مراعللاة مللن البللد الحٌللوي اَلسللاس-2

 . تعلٌمها المراد بالمهارة

 وحاجللات دوافلل  مللن النفسللٌة القللو  مجمللوع بهللً والمقصللود النفسللً اَلسللاس-3

 .  عضلٌة ومواهب واستعدادات ورغبات واتجاهات ومٌول وعواطف

 وتقالٌلد  المجتمل  قلٌم توافلق إن التدرٌس طرٌقة فً المفتر  االجتماعً اَلساس-4

 .فٌ  الحٌاة ومتطلبات  توقعات  و وحاجات   أهداف  و

 


