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 محاضرات مادة طرائق التدريس        استاذ المادة/أ.م.عضيد عبد احمد

 م7112-م7112المرحلة /الرابعة                         للعام الدراسي/

 المحاضرة التاسعة:

  صفات مدرس التربية االسالمية:

 عليه جبريل عن تلقاه األول الكريم القرآن مدرس هو ، وسلم واله عليه هللا صلى الكريم رسولنا        

 الصالة عليه وكان ، المنورة والمدينة المكرمة مكة ما بين امتدت سنه وعشرين ثالثة خالل السالم

 وكان غيبا   فيحفظونها صحابته إلى ينقلها ثم السالم عليه جبريل من الواحدة اآلية أو السورة يحفظ والسالم

 سيحمل من لكن جميعاً، درسينالم بين مشتركة اتصف وهناك . والحين الحين بين حفظوه فيما يراجعهم

 سلوكه من نابعة تكون أن ويجب ، أوضح بصورة الصفات هذه فيه تبرز أن يجب صدره في هللا كتاب

 من القرآن في جاء لما صادقة صورة مدرس التربية االسالمية يكون أن يجب ، التمثيلي ال الحقيقي

 ، وليله نهاره في هللا إلى داعياً  ، عامالً  عالماً  يكون أن بيج ، رائع وتهذيب طيب وسلوك حميدة صفات

 ومن ، درسينللم محددة صفات وضعوا قد العصور كل في المربين إن ، ومجتمعه ومسجده مدرسته في

 .المهنة هذه عن االبتعاد لزمه منها بعضاً  فقد أو فقدها

 بعضررراً  فقرررد أو فقررردها ومرررن ، للمعلمرررين محرررددة صرررفات وضرررعوا قرررد العصرررور كرررل فررري المرررربين إن      

 مررن بعضرراً "  الرردين علرروم إحيرراء" كتابرره فرري الغزالرري سررجل وقررد ، المهنررة هررذه عررن االبتعرراد لزمرره منهررا

 فررري وقرررال وظرررائ  ثمررراني فررري وجعلهرررا المعلرررم المرشرررد وظرررائ  بيررران" عنررروان تحرررت الصرررفات هرررذه

 ، بالبصرررائر يررردرك العلرررم ألن فعلررره قولررره يكرررذب فرررال بعلمررره عرررامال المعلرررم يكرررون أن:  الثامنرررة الوظيفرررة

   1باألبصار يدرك والعمل

 متهتررررك عررررالم: رجررررالن ظهررررر  قصررررم وأرضرررراه عنرررره هللا رضرررري طالررررب أبرررري بررررن علرررري سرررريدنا قررررولي

 . بتهتكه يغرهم والعالم بتنسكه الناس يغر فالجاهل ، متنسك وجاهل
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 والقبررريح،  حسرررنهيست مرررا عنررردهم فالحسرررن،  بعينررره معقرررودة أعيرررنهم الن لمدرسرررهم يتررروثرون الطرررالب أن

 أخالقرررره ويتشررررربون،  وسرررركناته وحركاترررره وأفعالرررره أقوالرررره فرررري يحاكونرررره وهررررم،  يسررررتهجنه مررررا لررررديهم

 .   وطباعه

 للنررراس نفسررره نصرررب مرررن:" الشرررون هرررذا فررري وأرضررراه عنررره هللا ورض السرررالم عليررره علررري اإلمرررام وقرررال

 نفسررره ومعلرررم بلسرررانه ديبرررهتو قبرررل بسررريرته توديبررره ولررريكن غيرررره تعلررريم قبرررل نفسررره بتعلررريم فليبررردأ أمامرررا

 .   فحسب بلسانه ومؤدبهم الناس معلم من  باإلجالل أحق ومؤدبها

 األسرررس هرررذه واهرررم التخصصرررات بكرررل المررردرس يراعيهرررا أن يجرررب وأصرررول أسرررس علرررى المربرررون اتفرررق

 : هي واألصول

 . الفصل دخوله عند طالبه على السالم يلقي أن -1

 .فصله في النظام يسود حتى حصته يبدأ ال أن-7

 مقدمرررة فررري موقعررره ويجعرررل لهرررد  إلرررى الصرررفو  برررين يتنقرررل وال الفصرررل داخرررل كثيرررراً  يتحررررك ال أن-3

 . هادفة حركة ويتحك الفصل

 .بهم الضن حسن إلى والميل الحزم وجود مع والرأفة بالحسنى طالبه يعامل أن-4

 والررره عليررره صرررلى ذكرررره كلمرررا وأن وسرررلم والررره عليررره هللا صرررلى الرسرررول حرررب عليررره ويبررردو ينفعرررل أن-5

 . لكذ طالبه يتعلم حتى وسلم

 . تمثيل خشوع ال صادقاً  خشوعاً  الكريم للقرآن قرأته في يخشع أن-6

 مرررا حسرررب أو لطالبررره فائررردة ذلرررك فررري رأى مرررا أذا يغيرهرررا وان للتررردريس المالمرررة الطريقرررة يخترررار أن-2

 . التعليمي الموق  يتطلبه

 . معه وتعاطفهم له احترامهم فقد وإال طالبه بين يعدل أن-2

 . بالفصحى يتحدث أن-9

 . حيتان وسيلتان ألنهما  والفيديو المسجل وخاصة  المناسبة اإليضاح وسائل يستعمل أن-11



1 

3 

 

 مرررن لكثيرررر عالجررره فررري الكرررريم القررررآن دعررراه مبررردأ وهرررو طالبررره برررين الفرديرررة الفرررروق يراعررري أن-11

 . والربا الخمر كتحريم المواق 

 . واالستفسار والحوار الذاتي والتعلم العلمي بحثال على طالبه يشجع أن-17

 بالحرررديث الحصرررة زمرررن لمعظرررم يسرررتوثر وإال الطالرررب مرررع عملررره ينهررري و بالطالرررب عملررره يبررردأ أن-13

 . مشاركاً  ال مستمعاً  الطالب تارك والمحاضرة

 . األول العمل يتقنوا إن بعد إال جديد عمل يكلفهم إال-14

 أسرررولته يقصرررر وإال وعدالرررة بعنايرررة يجيرررب الرررذ  الطالرررب يخترررار ثرررم تالميرررذه إلرررى السرررؤال يوجررره أن-15

 . منهم عدد على

 درجاتهم تقدير عند لكذ في عادالً  يكون وان التقويم أساليب ينوع أن-16

 والبشاشرررررة والحيويرررررة واللباقرررررة الصرررردر بسرررررعة اإلسرررررالمية والتربيررررة القرآنيرررررات مررررردرس يتصرررر  إن  

 ويقرررل منزلتررره سرررتهز وعنررردها ، متهربررراً  مقصرررراً  بررردا وإال عنررره طالبررره يستفسرررر عمرررا اإلجابرررة وعليررره

 الفصررررل داخررررل كثيرررررة طالبيررررة مشرررركالت مررررن عنرررردها يعرررراني وسررررو  طالبرررره بررررين وتقررررديره احترامرررره

 .  عالياً  وثقافياً  ومهنياً  علمياً  إعداداً  إعداده إلى يدعونا األمر وهذا ، وخارجه

 التررردخين كرررومور وخارجهرررا المدرسرررة اخرررلد طرررالب يراهرررا التررري التناقضرررات إزالرررة المررردرس دور ومرررن

 وكرررذلك النررراس برررين والنميمرررة الغيبرررة وانتشرررار ، اآلخررررين قبرررل مرررن الخمرررر وشررررب بالربرررا والتعامرررل

 وأمررراكن فصرررولهم فررري الطرررالب عامرررة يزعجرررون والشرررابين المنحررررفين ووجرررود واللعرررن والشرررتم السرررب

   سكناهم

 -:السالميةمدرس التربية ا بها يلتزم إن ينبغي التي الواجبات من

 . الحميد الديني السلوك تكوين وهي الصحيحة األهدا  تحقيق على العمل.1

 . ودقيقة واعية دراسة الدين مناهج دراسة.7
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 علرررى يتعرررودوا حترررى الدينيرررة النشررراطات ممارسرررة علرررى الطلبرررة مرررن عررردد اكبرررر إشرررراك علرررى العمرررل.3

 . محامده ويتشربوا فضائله وممارسة الديني السلوك

 إعرررداد علرررى وتررردريبهم الخطابرررة علرررى القررردرة الطرررالب اكتسررراب فررري واسرررتغاللها دينيرررة فرررالتح تنظررريم.4

 . الدينية واألحاديث البحوث

 لتنميرررة قرآنيرررة وترررالوات دينيرررة محاضررررات فررري أحيانررراً  يرررذاع مرررا ومالحظرررة فهرررم إلرررى الطرررالب توجيررره.5

 . الدينية ثقافاتهم

 والتعرررراط  التعرررراون روح لغرررررس ، بيئررررةلل االجتمرررراعي النشرررراط فرررري الطررررالب إسررررهام علررررى العمررررل.6

 فرري  األهميررة وعظرريم الخطررورة بررال  دور للمرردرس أن لنررا يتبررين كلرره هررذا ومررن نفوسررهم فرري والتسررامح

 .                                األعلى ومثلهم قدوتهم وانه دينية تربية طالبه تربية

 : قوله في الشاعر صدق وقد

  السامريا كان ضل هو وإذا           وسىم كان المعلم صدق إذا         

 

 

 

 

 

 


