
 :ادسةالمحاضرة الس

 أسالٌب التربٌة اإلسالمٌة :

 * ـ هً كثٌرة ومتنوعة، ولعل أهمها وأبرزها ماٌلً :

أسلوب الحوار القرآنً والنبوي : بطرٌقة السؤال والجواب + اإلجابة + قسمت  -1

الصالة / تعبدي + الذكر بعد اآلٌات + تردٌد العبارة، الحاقة + أتدرون ما الغٌبة + 

قصة الرسول صلى هللا علٌه وسلم مع األنصار + جدلً/  -"أفرأٌتم الماء" عاطفً 

 أول النجم .

 التربٌة بالقصص القرآنً والنبوي . -2

 التربٌة بضرب األمثال . -3

 التربٌة بالقدوة "محمد صلى صلى هللا علٌه وسلم" ومنه التقلٌد . -4

لصالة قّصة المسًء + التربٌة بالممارسة والعمل، الوضوء "فعل عثمان" + ا -5

ذكر النوم، حدٌث البراء االستخارة )كما ٌعلمنا السورة( تردٌد المحفوظ + تصحٌحه 

 + األسئلة التطبٌقٌة .

التربٌة بالعبرة والموعظة : فالعبرة حالة نفسٌة توصل اإلنسان إلى معرفة  -6

، المغزى كاالعتبار بالقصص، وبمخلوقات هللا ونعمه، وبالحوادث التارٌخٌة

والمقصود : أن ٌصل اإلنسان إلى قناعة فكرٌة بأمر من أمور العقٌدة، وأن ٌخضع 

لشرع هللا .. والموعظة هً التذكٌر بما ٌلٌن القلب كالنصح وبٌان الحق، والتذكٌر 

 بالموت والمرض وٌوم الحساب .

التربٌة بالترغٌب والترهٌب : فالترغٌب وعد ٌصحبه تحبٌب وإغراء، مقابل فعل  -7

ٌّة أو  ترك .. والترهٌب وعٌد بعقوبة، مقابل فعل أو ترك .. وفً التربٌة الغرب

 ٌسمونه "الثواب والعقاب" .



وُتّربى عند الناشئة العواطف تلك من خٌر أو شر، باعتدال واتزان، فال ٌتمادون فً 

المعاصً مغتّرٌن برحمة هللا، وال ٌٌأسوا من نصر هللا ورحمته بدعوى أن المجتمع 

 س فً المعاصً .كله منغم

 ـ وسائط التربٌة اإلسالمٌة :

المسجد : وكان أول عمل قام به الرسول صلى هللا علٌه وسلم عندما قدم المدٌنة  -1

أن بنى مسجد قباء ثم مسجد المدٌنة، فهو الذي ٌضم شتات المسلمٌن، وٌتشاورون 

مه، وهكذا حٌن فٌه لتحقٌق أهدافهم، وكان منطلقاً للجٌوش، ومحالً لتعلٌم العلم وتعل

تعصف النكبات بالمسلمٌن، فإنه ٌنطلقون من المساجد، وهو ٌعتبر من أعظم 

 المؤثرات .

األسرة المسلمة : ونعنً بذلك الزوجات، وٌنبغً أن ٌكونا على دٌن وخلق وأن  -2

ٌهتما باإلنجاب وأن ٌقٌما حدود هللا فً أسرتهما وأن ٌكونا على معرفة بالتربٌة 

 هتمام البال  بالطفل من الوالدة وحتى الممات .اإلسالمٌة، ثم اال

المدرسة : وٌعتبر المسجد أول مدرسة جماعٌة منظمة ٌتعلم فٌها الناس فً  -3

النهار وٌأوون إلٌها فً اللٌل "الصفة" مسجد الرسول صلى هللا علٌه وسلم، وفً 

ة عهد عمر نشأ فً المسجد كتاتٌب لألطفال إال ٌوم الجمعة فهو راحة أسبوعٌ

 استعداداً للصالة تبدأ من ظهر الخمٌس وبعد استقالل الدول ظهرت المدارس .

وأول من بنى مدرسة فً اإلسالم أهل نٌسابور وانتقلت الفكرة تلك من خراسان 

 والعراق إلى بالد الشام ومصر ثم انتشرت فً بقٌة العالم اإلسالمً .

 علٌه وسلم، ووظٌفته تزكٌة المربًِّ المسلم : وإمام المربٌن هو محمد صلى هللا -4

 النفس، وإبعادها عن الشر، وتعلٌم المؤمنٌن .

م شرعه فً تنظٌم المجتمع، وٌكون وسطاً صالحاً  -5 المجتمع : فٌرجع إلى هللا وٌحكِّ

 للنٌل منه .



 النشاط المدرسً . -6

المنهج التربووي اإلسوالمً : وهوو خطوة ترسوم فٌهوا أهوداف التربٌوة لٌسوتفٌد منهوا  -7

 مدرسة والمدرس .ال

 وتشمل الحقائق واألفكار والمهارات النوعٌة التً تتطلب ثقافة من قبل التالمٌذ . -أ

 األفكار األساسٌة والتً تبنى علٌها المواد الدراسٌة . -ب

 المفاهٌم وتتكون من خالل خبرات متتابعة . -ج

وف ٌقدم لنا * ـ إذا كان تنظٌم المنهاج الدراسً مستند على أفكار أساسٌة فانه س

 امكانٌة جدٌدة لتطوٌر المواد الدراسٌة .

 * ـ أنواع المواد الدراسٌة :

 منهاج المواد الدراسٌة المنفصلة . -1

* ـ ٌنظم هذا النوع من المنهاج حول عدد المواد الدراسٌة التً ٌنفصل بعضها عن 

( حٌث أن كل  البعض االخر ، مثل ) علم النفس ـ التعلم الحركً ـ التارٌخ ـ الفسلفة

 مادة تمثل جانباً من جوانب العلوم .

 


