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 محاضرات مادة طرائق التدرٌس        استاذ المادة/أ.م.عضٌد عبد احمد

 م7112-م7112المرحلة /الرابعة                         للعام الدراسً/

 المحاضرة االولى:

 التدرٌس طرٌقة مفهوم

 لَيوِ  َوأَن  :)  تعيالى قيال ، مذهبي  تعنيً الرجل فطرٌقة والمذهب السٌرة أو السبٌل معناها:  لغة الطرٌقة      

َتَقاُموا ِرٌَقةِ  َعلَى اس  َناُهم   الطَّ  ٌ َق  (11الجن،(: ) َغَدق ا َماء   ََلَس 

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

 توجٌهيا   موجي  واإلحيدا  وَلشيٌاء الناس معاملة فً تكراره ٌمكن أسلوب أو هً نمط:  اصطالحا   الطرٌقة

 معيٌن غير  إليى للوصيول تتبي  التً الوسٌلة هً بالقول عرفت وقد ما هدف تحقٌق نحو وواعٌا   مقصودا  

 تحقٌيق عليى تالمٌيذه لمسياعدة المعليم ٌتبعهيا التيً اإلجيراءات هيً الطرٌقة إن جامل الرحمن عبد.  د وقال

 تييدعو مشييكلةل إثييارة أو لفييروع تخطييٌط أو توجٌيي  اسييئلة أو مناقشييات اإلجييراءات تليي  تكييون وقييد اَلهييداف

 التيدرٌس طيرق) اإلجيراءات مين ذلي  غٌير أو فرو  فر  أو الكتشاف محاول  أو التساؤل إلى التالمٌذ

 ( . 11 ، ص العامة

 : اإلسالمٌة التربٌة التدرٌس طرٌقة أهمٌة

 هذه إلى الناس ٌفتقر وعندما ، الواحد العلم أهل الختالف الصناعات جملة من التعلٌم خلدون ابن اعتبر    

 مين صيناع  اني  عليى دالل  هذا وفً أخر إلى قطر من تختلف التعلٌم وطرٌقة عندهم العلم ٌتراج  الصنعة

 التربٌية اليى ميدخل)  بهيا واَلخيذ مراعاتهيا ٌنبغيً التيً المبياد  مين مجموعة إلى ٌستند ان  أي الصناعات

 ( . 131-131ص ، تدرٌسها وطرق اإلسالمٌة

 ، اكثيير عالٌيية فعالٌيية لتعطييً منهييا بييد ال ضييرورة للتييدرٌس متعييدد وأسييالٌب طرائييق اسييتعمال أهمٌيية إن

 الطرائيق تؤكيد حيٌن فيً ، التعلٌمٌية العملٌية فيً النشياط محور المدرس فٌها ٌكون التً التقلٌدٌة واَلسالٌب
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 المييدرس اهتمييام ضييرورة علييى وتحيي  – النشيياط فييً الطييالب مشيياركة وجييوب علييى الحدٌثيية وَلسييالٌب

 . فاعلٌن اٌجابٌٌن ٌكونوا بان وتشجٌعهم باستجاباتهم

 همييا المنيياه  هييً اَلخيير  السيياق وعييدت ، والتعلييٌم التربٌيية سييٌقان ميين سيياق هييً التييدرٌس طرٌفيية أن

 للمينه  فليٌس الطرٌقية أهمليت إن  واحيدة سياق عليى السٌر التعلٌم عملٌة تستطٌ  فال ومترابطان متداخالن

  . مثلى بطرٌقة تنفذ لم إذ قٌمة الدراسٌة والمواضٌ 

 : اإلسالمٌة التربٌة تدرٌس لطرق العامة الخصائص

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

 المسييلمٌن المييربٌن فيي ن هنييا وميين ، العقٌييدة عيين منعزليية لٌسييت فالطرٌقيية : اإلسييالمً الييدٌن عيين انبثاقهيا-1

 الموقييف فييً ٌجييري مييا كييل ٌكييون وأن بييدعاء ٌختميي  انو هللا بييذكر درسيي  المعلييم ٌبييدأ أن علييى حرٌصييون

  اإلسيالمٌة العقٌدة م  ٌتعار  ال  التعلٌمً بالموقف ٌجري ما ،فكل وتعالى سبحان  باهلل موصوال   التعلٌمً

 +. بتوجٌهاتها مسترشدا   مبادئها م  منسجما   ٌكون بل

 بالمبياد  تعنيً أي عملٌية أنهيا مٌةاإلسيال التربٌية خصيائص فمين : والعمليً النظيري جانبٌها بٌن الجم -7

 .  اَلمرٌن هذٌن بٌن ال تفرق التدرٌس فطرٌقة ، والممارسات

 اإلسيالمٌة التربٌية فً الطرٌقة بٌن وما الهدف بٌن تالحم فهنال  : والطرٌقة الهدف بٌن اإلٌجابٌة العالقة-3

 . الطرٌقة فً ٌتحكم الذي هو التربوٌة العملٌة فً والهدف

 ضيمن المعليم وٌتصيرف ، المجتمي  بقيٌم اإلسيالمٌة التربٌة تدرٌس طرٌقة تتأثر : المجتم  ٌمبق ارتباطها-1

 . المجتم  قٌم م  التدرٌس طرٌقة انسجام أي ، المجتم  ٌقرها دائرة

 بالجوانيب تهتم لذل  إٌجابٌة نظرة المتعلم إلى تنظر اإلسالمٌة فالتربٌة:  بالمتعلم التدرٌس طرٌقة ارتباط-1

 . المتعلم شخصٌة تكون التً المختلفة

 :  النفسً بالجانب االهتمام على اَلمثلة ومن

 . إلٌهم المحببة باَلسماء ومخاطبتهم الطلبة إلى التودد- أ
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 . المدرسة أوالد معاملة ومعاملتهم الطلبة بمصالح االهتمام- ب

 . واالجتهاد المثابرة ٌظهر لمن والتقدٌر الشكر- ت

  الطالب تفرح َلنها وج ال بطالقة الطلبة لقاء-  

 :     اإلسالمٌة التربٌة تدرٌس لطرق العامة اَلهداف

 التفكٌير مهيارة اَلخيص عليى واتجاهاتي  ومهارت  وخبرات  ومعلومات  معارف  تنمٌة على المتعلم مساعدة-1

 . الصحٌح العملً

 . المالحظة ودقة السلٌم والتفكٌر والفهم الحفظ على المتعلم تعوٌد-7

   المرغوبة النتائ  من ممكن قدر أكبر تحقق وجعلها المتعلم على التعلٌمٌة العملٌة تٌسٌر-3

 . والمتعلم المعلم بٌن المتبادالن واالحترام الثقة قوام  للتعلٌم صالح جو تكوٌن-1

 . الخالدة وأمجاده اإلسالمً بالترا  ثقتهم التالمٌذ ٌعزز أن-1 

 . والمناقشة واالستماع والحدٌ  ةالزٌار وآداب السلو  آداب الطلبة تعوٌد-1

   بالفضائل التمس  وتعوٌدهم الطلبة لد  الدٌنً الشعور تقوٌة-2

 . الدٌنٌة الممارسات فً الدخٌلة من اَلصلٌة اَلمور تمٌٌز على قادرا   المتعلم ٌصبح أن-2

 التييً اءاَلخطيي وتصييحٌح الدٌنٌيية اَلمييور فييً ومسيياعدتهم اآلخييرٌن عييون علييى قييادرا   المييتعلم ٌصييبح أن-9

 . فٌها ٌقعون

 الكبٌر اإلنسانً للمجتم  الصالح اإلنسان تربٌة-11

 .   المتعلم لد  الطبٌعٌة  السلو  أنواع دعم-11

   .اإلسالمً والمجتم  المسلمة اَلسرة فً الصالح الموطن تربٌة -17

 : اإلسالمٌة التربٌة تدرٌس لطرائق العامة اَلسس
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 الييدٌن نصييوص ميين أساسييا   المسييتبدة العاميية والحقييائق والقواعييد المبيياد  تليي  وٌعنييً الييدٌنً اَلسيياس-1

 .     والفرعٌة اَلساسٌة مصادرها فً والشرٌعة اإلسالمً

 . تعلٌمها المراد بالمهارة المرتبط الجسمً الجانب فً النض  مستو  مراعاة من البد الحٌوي اَلساس-7

 واتجاهيات ومٌيول وعواطيف وحاجات واف د من النفسٌة القو  مجموع بهً والمقصود النفسً اَلساس-3

 .  عضلٌة ومواهب واستعدادات ورغبات

 و وحاجاتي   أهدافي  و وتقالٌيده المجتمي  قيٌم توافق إن التدرٌس طرٌقة فً المفتر  االجتماعً اَلساس-1

 .فٌ  الحٌاة ومتطلبات  توقعات 

 

 

 

 

 


