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طرق التدريس احلديثة وتطبيقاهتا يف مادة الرتبية اإلسالمية

Dr. Siham Mevi’d

SAVREMENE METODE POUČAVANJA I NJIHOVA PRIMJENA U 
NASTAVI ISLAMSKOG ODGOJA

Različite metode poučavanja se primjenjuju u nastavi islamskog od-
goja zavisno od ciljeva nastave, različitosti oblasti, lekcija, tema, dobi 
učenika i stepena obrazovanja učenika.

Efektivni sistemi poučavanja su oni u kojima se dopunjuju mnogo-
brojne i raznovrsne metode i pristupi poučavanju, i to na funkcionalan 
način gdje će svaki metod ili sredstvo poučavanja sa odgovarajućim na-
stavnim pomagalima na što bolji način od ostalih  participirati u ostvari-
vanju preciziranih edukacionih ciljeva koji su vezani za prirodu obrazov-
nih ciljeva, nakana, sadržaja i aktivnosti.

To se može ostvariti isključivo sa kompetentnim nastavnikom koji 
nastavu izvodi na najbolji način i poima obrazovnu poziciju sa svim nje-
nim raznovrsnim komponentama. Ovo je ono čemu stremimo kada zna-
mo da postoji veliki nemar u našim školama prema ovom predmetu i 
izvođenju nastave na njegovim časovima. To se dešava zbog odsustva 
stručnog nastavnika u domenu nastave islamskog odgoja.

Samo poimanje odgoja znači vaspitanje i odgajanje shodno propisima 
i smjernicama  odobrenim od strane nastavnika koji može biti otac, ili 
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stariji brat, ili majka, ili nastavnik ili dobar uzor ili sam čovjek. A ako se 
riječ islamski doda riječi odgoj i sintagma postane islamski odgoj onda 
znači odgajanje generacija shodno onome što je u skladu sa islamskim 
šerijatom, njegovim smjernicama i principima. Pojam islamski odgoj je 
jedan od novih pojmova koje je spoznao islamski svijet, jer nije kao takav 
spomenut u Kur` anu Časnom, niti u sunetu, niti u biografijama ashaba 
i tabi` ina, već se na njega ukazivalo terminima sinonimima kao što su 
odgajanje, obrazovanje, čišćenje, oplemenjivanje i vaspitanje.

Islamski odgoj se smatra jednim od najistaknutijih sredstava na koja 
se možemo osloniti u odgoju omladine kako bi se okitila pohvalnim mo-
ralom. On se odlikuje karakteristikama koje ga izdvajaju od ostalih kon-
vencionalnih odgojnih teorija, jer je on potpun sklop i simetričan okvir 
obrazovnog procesa, u svjetlu njegove fleksibilnosti i pravovaljanosti, 
koji obitava u svakom vremenu, vrijedi za svaku generaciju i ide u korak 
sa svakim napretkom.

S toga je strateški cilj islamskog odgoja da osobu dovede u stanje 
u kojem će biti musliman po svom uvjerenju, obredima i ponašanju, u 
svom govoru, orijentaciji i nadama, perfektan u svojoj profesiji i poslu 
shodno savremenim stilovima i pokoran islamu u svim aspektima svog 
života. 

ملخص البحث

الفروع  وبختالف  التعليم  أغراض  بتنوع  اإلسالمية  الرتبية  يف  املستخدمة  التدريس  طرق  تنوع  إن 
والدروس واملوضوعات وبختالف مرحلة النمو والدراسة لدى املتعلم .

للتعليم متعددة ومتنوعة،  فيها استخدام طرق وأساليب  يتكامل  الت  الفعالة هي  التدريس  إن نظم 
وذلك على حنو وظيفي تسهم فيه كل طريقة أو وسيلة للتدريس وما يقرتن هبا من وسائل تعليمية مناسبة 
التعليمية  والغايت  األهداف  بطبيعة  ترتبط  معينة  تعليمية  أفضل من غريها يف تقيق غايت  علىى حنو 

واحملتوى والنشاط التعليمي .

ول ميكن أن يتم ذلك إل يف وجود املعلم املؤهل الذي حيسـن األداء، ويتفهم املوقف التعليمي بعناصره 
املختلفة، وهذا ما نسـعى إليه، إذا علمنا أن هناك إمهاًل كبرياً يف مدارسـنا حنو هذه املادة وتدريسها؛ وذلك 
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بسبب غياب املعلم املتخصص يف جمال تدريس الرتبية اإلسالمية .

رب الذي 
ُ
بية حبدِّ ذاهتا تعين التَّهذيب والتَّأديب ِوفق قوانني وتعاليم معتمدًة من ِقبل امل إّن مفهوم الرتَّ

ُعلِّم أو الُقدوة الصَّاحلة أو اإلنسان نفسه، وإذا أضيفت كلمة 
قد يكون األب أو األخ األكرب أو األم أو امل

بية اإلسالمّية هي تربية األجيال ِوفق ما يتماشى مع الشَّريعة اإلسالمّية  بية؛ فُتصبح الرتَّ اإلسالمّية إىل الرتَّ
بية اإلسالمّية من املفاهيم احلديثة الت عرفها العال اإلسالمّي؛ فهي ل ترْد  وتعاليمها ومبادئها، ومفهوم الرتَّ
ا كان ُيشار هلا مبصطلحاٍت مرادفٍة هلا  يف القرآن الكرمي ول يف السُّّنة ول يف سرية الصَّحابة والتَّابعني وإمنَّ

كالتَّأديب، والتَّعليم، والتَّطهري، والتَّزكية، والتَّهذيب.

وتعد الرتبية اإلسالمية احدى ابرز الوسائل الت ميكن العتماد عليها فـي تربيـة الشـباب تربيـة خلقيـة 
صـحيحة، هلـا مـن اخلصـائص مـا جيعلهـا متميـزة عـن سـائر النظريـات الرتبويـة الوضـعية، فهـي كيـان كامـل 
واطـار متـوازن للعمليـة التعليمية، يف ضوء مرونتها وصالحيتها، ألن تعيش يف كل عصر، وتصح لكل جيل، 

وتواكب كل هنوض.

لذلك فان اهلدف السرتاتيجي من الرتبية اإلسالمية العربية هو الوصول بلفرد اىل احلال الذي يكون 
فيه مسـلماً يف العتقاد واملشاعر والسلوك، و يف القـول والجتـاه والمـال متقنـاً ملهنتـه وعملـه، علـى وفـق 

السـاليب العصـرية خاضعاً يف جوانب حياته كلها لإلسالم.

 احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على سّيدن حمّمد ، وعلى آل بيته الطّيبني الطاهرين ، وعلى 
صحابته الغر امليامني ، أمناء دعوته ، وقادة ألِويَِته ، اللهم ارَض عّنا وعنهم ي رّب العاملني، و أخرجنا من 

ظلمات اجلهل والوهم إىل أنوار املعرفة والعلم، ومن ُوحول الشهوات إىل جّنات القربت.

مقدمة:

الفروع  وبختالف  التعليم  أغراض  بتنوع  اإلسالمية  الرتبية  يف  املستخدمة  التدريس  طرق  تنوع  إن 
النمو والدراسة لدى املتعلم، ومدى استعداده وتقدمه وخرباته  والدروس واملوضوعات وبختالف مرحلة 
السابقة، ومستوى وعيه وادراكه، وبختالف غرض املعلم من التدريس ومقدار خرباته السابقة يقتضي تنوعاً 
ماثاًل يف الوسائل التعليمية املناسبة بكل طريقة، فالتدريس للحفظ غري التدريس لتحقيق الفهم أو لتنمية 

املثل والجتاهات واألذواق والهتمامات.

للتعليم متعددة ومتنوعة،  فيها استخدام طرق وأساليب  يتكامل  الت  الفعالة هي  التدريس  إن نظم 
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وذلك على حنو وظيفي تسهم فيه كل طريقة أو وسيلة للتدريس وما يقرتن هبا من وسائل تعليمية مناسبة 
التعليمية  والغايت  األهداف  بطبيعة  ترتبط  معينة  تعليمية  أفضل من غريها يف تقيق غايت  علىى حنو 

واحملتوى والنشاط التعليمي.

إل أن عملية إلقاء الدرس أمام الطالب كما هو مألوف أبسلوب احملاضر ليس الطريقة األمثل بل 
هناك مشكلة أساسية يف اجناح عملية التعلُّم أل وهي سّد انتباه الطالب ، وهذة عملية تستجوب مهارات 

كبرية لدى املعلم.

كان املربون يعتقدون لسنوات طويلة أن عملية التعليم تصل جملرد إلقاء الدرس على الطالب وتدوين 
املالحظات وأتدية الواجبات، لينتهي األمر إىل تلقي املعلومة واستيعاهبا.

إن هذا العتقاد ل يلو من الصحة وقد كان له صدًى طيباً عرب سنوات قلت.

لكن اليوم، مع تسارع تدفق املعلومات وتراكم املستجدات العلمية، كان ل بد من اللجوءإىل استثمار 
القدرات العقلية ملواكبة املتغريات اجلديدة الت أصابت العال أبسره، يف عمومه وجزئياته، هذا اإلستثمار 
يستلزم تغيرياً جذريً يف منط التعليم، إن تقيق التميز يف املدخالت، مبعىن آخر، اذا كان اهلدف طالبً ميزين 

وجب اإلستعانة مبناهج وطرق تعليمية نشكة مزوجة برؤى ميزة هي أيضاً.

إن جناح املرجتى ل ميكن احلصول عليه ما ل تتكلل برغبة الطالب بلتعلم، ولعل أو خطوات جناح 
العملية التعليمية هي جذب انتباه الطالب وهذه هي املشكلة الت يواجهها املعلم يف وقت إعطاء الدرس.

وإذا متكنا من جذب انتباه الطالب هانت عندها العملية التعليمية، وأصبح بإلمكان الوصول إىل 
تقيق أهدافها بكل بساطة ويسر، وإن فشل املدرس يف شد انتباه املتعلم تصبح عملية إعطاء الدرس ملة 
ميضي فيها املدرس وقته يف حل املشاكل السلوكية الناجتة عن شرود الطالب، ومتظهر ذلك التشتت حبركات 
يتريون فيها الضحك إذا ل يصل األمر إىل اللعب البسيط فيما بينهم، وإذا ما وصل األمرإىل هذا املستوى 

علِّم واملتعلِّم.
ُ
تصبح العملية التعليمية مضنية وغري جمدية أىل حد بعيد بني امل

لن تكون أفضل وأحدث طريقة يف التدريس جمدية إىل احلد الذي تتحقق فيه أهداف العملية التعليمية 
ما ل يتمكن املدرس من شد انتباه الطالب ومتكنهم من الرتكيز والفهم وأنيهم عن التشتت أثناء إعطاء 

الدرس.

يقول هللا تعاىل يف سورة األعراف الية: )204(:
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» وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترمحون«

 إن اإلنصات أساس يف التَّعلُّم، وعدمه يؤدي إىل سوء الفهم، إضافة إلىل أنه من الداب الواجب 
توفرها يف أي حواٍر وتاُدٍث بني الناس وليس يف داخل حجرة الدراسة فحسب، وللحصول على إستماع 
جيد من الطالب فإنه واجٌب على املدرس شرحها مهم وسؤاهلم عن أمهيته، ألن من ل يعرف مثرة الشيء 

أو نتيجته ل أيبه له .

إن اإلستماع يتطلب انتباهاً وتركيزاً، فاإلنتباه يعين اإللتفات إىل املعلومة فقط) يُركز( دون اإللتفات 
إىل املشتتات

أمهية تدريس الرتبية االسالمية:

   من أشد ما متس إليه احلاجة يف جمتمعاتنا اإلسالمية تربية دينية هتتم برسالتها على الوجه الصحيح، 
ألن هذه اجملتمعات هدٌف لغزٍو ثقايف خطر يتهدد كياهنا، مبا يسـدد من السهام إىل تعاليمها ومثالياهتا 
وقيمها. واألمل معقود هبذه الرتبية يف درئه، ويتمثل ذلك يف الهتمام مبادة الرتبية اإلسالمية، واستخدام 
أفضل الطرق واألسـاليب والوسائل احلديثة يف تدريسها لبناء اإلنسان املنتج القادر على خدمة نفسه وتنمية 

جمتمعه.

   ول ميكن أن يتم ذلك إل يف وجود املعلم املؤهل الذي حيسـن األداء، ويتفهم املوقف التعليمي 
بعناصره املختلفة، وهذا ما نسـعى إليه، إذا علمنا أن هناك إمهاًل كبرياً يف مدارسـنا حنو هذه املادة وتدريسها؛ 

وذلك بسبب غياب املعلم املتخصص يف جمال تدريس الرتبية اإلسالمية .

    هذا ما حدا بنا إلعداد هذه املادة، الت حرصنا على تضمينها طرائق تدريس مادة الرتبية اإلسالمية 
مبختلف فروعها، وكذلك مناذج معدة لدروس متنوعة؛ لعلنا بذلك نساهم يف عرض مادة ترفع من كفاءة 
املعلمني الذين يقومون بتدريس مادة الرتبية اإلسالمية جلميع املراحل التدريسية يف إعداد وتنفيذ دروس هذه 

املادة  بفروعها املختلفة.

بية حبدِّ ذاهتا تعين التَّهذيب والتَّأديب ِوفق قوانني وتعاليم معتمدًة من  بية اإلسالمّية إّن مفهوم الرتَّ الرتَّ
ُعلِّم أو الُقدوة الصَّاحلة أو اإلنسان نفسه، وإذا 

رب الذي قد يكون األب أو األخ األكرب أو األم أو امل
ُ
ِقبل امل

بية اإلسالمّية هي تربية األجيال ِوفق ما يتماشى مع الشَّريعة  بية؛ فُتصبح الرتَّ أضيفت كلمة اإلسالمّية إىل الرتَّ
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بية اإلسالمّية من املفاهيم احلديثة الت عرفها العال اإلسالمّي؛  اإلسالمّية وتعاليمها ومبادئها، ومفهوم الرتَّ
ا كان ُيشار هلا مبصطلحاٍت  فهي ل ترْد يف القرآن الكرمي ول يف السُّّنة ول يف سرية الصَّحابة والتَّابعني وإمنَّ

مرادفٍة هلا كالتَّأديب، والتَّعليم، والتَّطهري، والتَّزكية، والتَّهذيب.

بية والتَّهذيب للدَّللة على  بية اإلسالمّية عن معناه املتعلِّق بلرتَّ  ويف عصرن احلاضر خرج مفهوم الرتَّ
ين اإلسالمّي يف املناهج التعليمّية للمدارس واجلامعات، كما تُدّل على التَّأريخ  راسّية املتعلقة بلدِّ املواد الدِّ
اإلسالمي واحلضارة اإلسالمّية وُكلُّ ما اتّصل هبا من الشَّخصيات واألعمال والاثر، كما تدُّل على جمموعة 

الِقيم واملبادئ واألخالقيات يف اإلسالم. 

األنبياء  البشرية، عن طريق  العصور  الرتبية اإلسالمية على مر  أنزل هللا سبحانه وتعاىل منهاج  لقد 
والرسل عليهم السالم؛ هلدايتهم إىل طريق اخلري والسعادة يف الدنيا والخرة، وبني هللا سبحانه وتعاىل أن 
منهاج الرتبية اإلسالمية اكتمل ببعثة نبينا ومعلمنا حممد صلى هللا عليه وآله وسلم؛ لذلك فقد جاءت 
املعريف  اإلنسان،  السلوك  جلوانب  وشاملة  للناس كافة  عاملية  رسالة  وسلم،  وآله  عليه  رسالته صلى هللا 

والنفعايل واملهاري.

لقد احتوى منهاج الرتبية اإلسالمية، على علوم شرعية هي من أشرف العلوم؛ ألهنا تبحث يف كتاب 
هللا سبحانه وتعاىل، وسنة نبيه صلى هللا عليه وآله وسلم، دراسة وفهما وتليال واستخالصا للعرب واحلكم 

واألحكام الشرعية العتيادية والعملية.

جتدر اإلشارة إىل أن اإلنسان حمكوم بعتقاده وسلوكه مبا شرع هللا سبحانه وتعاىل وسيحاسب عليه 
يوم القيامة، لذلك فإن تعلم علوم الشريعة واجب على كل مسلم ومسلمة، بلقدر الذي مييز به بني احلالل 
واحلرام وما يصح وما ل يصح يف العتقاد والسلوك، أما العلوم الشرعية مبجملها فهي فرض كفاية. قال 

رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم: )طلب العلم فريضة على كل مسلم(.

الشرعية وتعليمها، فقال صلى هللا عليه  العلوم  تعلم  النيب صلى هللا عليه وآله وسلم يف  لقد رّغب 
وآله وسلم: )خريكم من تعلم القرآن وعلمه(. فكان صلى هللا عليه وسلم املعلم األول ألصحابه ولألمة 

اإلسالمية مجيعها.

إن الرتبية اإلسالمية تتضمن مبادئ وتوجيهات ترشد املرب وتساعده على أداء دوره على أكمل وجه، 
فالقرآن الكرمي حيرتم عقل اإلنسان ويدعو إىل تقدمي األدلة والرباهني املقنعة، وقد راعى النيب صلى هللا عليه 
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وآله وسلم الفروق الفردية واستخدم أساليب متنوعة يف تعليم وتربية أصحابه، فخاطب الناس بقدر عقوهلم.

لقد برز عدد من العلماء واملربني املسلمني، فوضعوا كتبا ومؤلفات متخصصة يف الرتبية اإلسالمية 
وأساليب التعليم، من أمثال: الغزايل واملاوردي وابن خلدون وابن سحنون  وابن سينا وغريهم. 

الرتبية اإلسالمية:

   هي نظاٌم تربوٌي شامٌل يستهدف: »إعداد املسلم إعداداً كاماًل من مجيع النواحي يف مجيع مراحل 
منوه للحياة الدنيا والخرة يف ضوء املبادئ والقيم وطرق الرتبية الت جاء هبا اإلسالم«.1 

الرتاث  يف  استخدامه  يعهد  ل  والتكوين،  الولدة  حديث  مفهوم  هو  اإلسالمية  الرتبية  »مفهوم 
اإلسالمي، إل أنه نشأ وانتشر استعماله للدللة على معان تربوية منها املناهج الدراسية املتخصصة بتعليم 
وتدريس العلوم الدينية، والت تتكون من أهداف تعليمية، وحمتوى، وأنشطة، وتقومي لتطوير املناهج الرتبوية 

املعاصرة2 . 

التعريف االجرائي للرتبية اإلسالمية :

 أبهنا جمموعة اجلهود والنشاطات املبذولة يف تنمية الفرد لغرض تقيق العبودية هلل تعاىل ، وخالفة 
اإلنسان على األرض ما جيعل اإلنسان نفعا صاحلا وسعيدا يف الدنيا والخرة يف ضوء كتاب هللا اخلالد 

وسنِة نبيه حممد )صلى هللا عليه وسلم ( ٕواتباِعه من مجهور العلماء واملفكرين3.

وتعد الرتبية اإلسالمية احدى ابرز الوسائل الت ميكن العتماد عليها فـي تربيـة الشـباب تربيـة خلقيـة 
صـحيحة، هلـا مـن اخلصـائص مـا جيعلهـا متميـزة عـن سـائر النظريـات الرتبويـة الوضـعية، فهـي كيـان كامـل 
واطـار متـوازن للعمليـة التعليمية، يف ضوء مرونتها وصالحيتها، ألن تعيش يف كل عصر، وتصح لكل جيل، 

وتواكب كل هنوض.

لذلك فان اهلدف السرتاتيجي من الرتبية اإلسالمية العربية هو الوصول بلفرد اىل احلال الذي يكون 
فيه مسـلماً يف العتقاد واملشاعر والسلوك، و يف القـول والجتـاه والمـال متقنـاً ملهنتـه وعملـه، علـى وفـق 

السـاليب العصـرية خاضعاً يف جوانب حياته كلها لإلسالم.

1  مقداد يجلن ) 1998( : أهداف الرتبية اإلسالمية، دار اهلدى، الريض، ط 2، ص20. 

2  ماجد زكي اجلالد )2004( : تدريس الرتبية اإلسالمية األسس النظرية واألساليب العملية، دار املسرية،األردن، ص 30.

3  النحالوي، عبد الرمحن.) 1999 (، أصول الرتبية اإلسالمية: أساليبها يف البيت ، واملدرسة واجملتمع، دمشق، دار الفكر العرب، ط 2 – ص 34
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الســلوك  ٕ وا جيــاد  بــاهللا  اإلميــان  تعزيــز  إلــى  يهــدف  للحيـاة  نظـام متكامـل  فالرتبيـة اإلسـالمية: هي 
املنســجم وعقيــدة اإلســالم التــي تتضــمنها مــادة الرتبيــة اإلسالمية، الت هتدف إىل إجياد الشخصية اإلسالمية 

املهتدية، الت تعمل يف إطار اجتماعي؛ لرتقية احلياة، وعمارة األرض وفق منهج هللا تعاىل.

أمهية تدريس الرتبية اإلسالمية يف هذا العصر :

 إن تدريس الرتبية اإلسالمية تزداد أمهيته يف هذا العصر، عصر العلم والتصالت والتكنولوجيا  وذلك 
لعدة أسباب من أمهها :

، وضعف القيم يف نفوسـنا؛  طغيان الناحية املادية على حياتنا املعاصرة وأثر ذلك يف خلق خواٍء روحيٍّ
وهلذا فحاجتنا ماسة إىل تربية دينية تعيد إلينا التوازن املفقود.

انشغال الوالدين عن تنشئة األطفال تنشئة إسالمية نتيجة انشغاهلما بلعمل ومتطلبات احلياة؛ ما 
جعل العبء األكرب يقع على كاهل املدرسة.

كثرة املذاهب والتيارات الت يتعرض هلا شبابنا؛ ما يتطلب تصينهم برتبية دينية وقائية تقيهم شرور 
هذه املذاهب وتعينهم على مواجهتها، بل وتفنيد أضاليلها.

ختلف املسلمني وتطلعهم إىل مالحقة احلضارة احلديثة، وهذا يتطلب جياًل صاحلاً عارفاً بقيمه وحقوقه 
وواجباته، والرتبية اإلسالمية توفر تلك األسس الصاحلة لتكوين هذا النشء.

ما يشيع يف جمتمعاتنا احمللية من جرائم واحنرافات مردها ضعف الوازع الديين يف النفوس، ما يتطلب 
تربية دينية لألفراد منذ صغرهم، ترب القيم، وتدعم الصاحل من العادات والتقاليد، وتنبه إىل الضار منها 

كاإلسراف والتواكل والتعصب.

الصحوة اإلسـالمية املنتشـرة يف العال، والت هتدف إىل العدل واخلري والتوازن القائم على تعاليم ديننا 
يف كل شؤون احلياة، وهذه الصحوة تتطلب تربية دينية تميها من الحنراف، وجتعلها أداة بناٍء ل هدم 

للمجتمع واألفراد.

الرتبية اإلسالمية :

من أهداف الّشريعة اإلسالمّية الغرّاء أن ختلق أجياًل ترّبت ونشأت على قيم الّدين واألخالق، فعلى 
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الّرغم من أّن العرب قبل اجلاهلّية كان عندهم مكارم وأخالقّيات معّينة، إلّ أّن الّشريعة اإلسالمّية جاءت 
لتتّم تلك األخالقّيات وتكّملها، ففي احلديث الّشريف عن الّنيب عليه الّصالة والّسالم )إمنا بُعثت ألمتّم 
مكارم األخالق ( وإّن هذه الصورة الكاملة للّشخصّية اإلسالمّية الت تتحّلى بألخالقّيات واملثل يف كّل 

جوانبها تشّكل قدوًة للمسلمني يف حياهتم.

أهداف الرّتبية اإلسالمّية: 

فيمكن أن جنملها فيما يلي:

- تعليم األجيال رسالة اإلسالم الّصحيحة، وما تضمنتها من عقيدة وفقه، فاملسلم ينبغي أن يُرىّب 
صغريًا على مسائل العقيدة الّصحيحة الت تستوجب اإلميان بهلل تعاىل وحده وإفراده بلعبوديّة، وأن تتعّلم 
األجيال فقه أحكام الّشريعة يف جمال العبادات واملعامالت، حبيث يتعّلم املسلم كيفّية الّصالة وأحكامها، 
ويتعّلم الّصيام والزّكاة واحلج وغري ذلك، وأن يعرف املسلم ما يتوّجب عليه أن يتجّنبه من الّنواهي، وما 

يُندب أو حُيّل له فعله من املباحات. 

-ربط أفكار اجليل اجلديد مبورواثت الّسّنة الّنبويّة وسرية الّسلف الّصاحل، فمن أهداف الرّتبية اإلسالمّية 
أن يتعّرف اجليل اجلديد على حضارة اإلسالم واتريه، وما يتضّمنه ذلك من قصص وحكم ومواعظ وسري 

تشّكل منارة للمسلم يف حياته، يستهدي هبا يف ظلمات احلياة ومنعطفاهتا.

- كما أّن من أهداف الرّتبية اإلسالمّية خلق جيٍل قادٍر على الّدفاع عن أّمته والّذود عنها يف مواجهة األخطار احملدقة 
 هبا.أي : بناء إنسان مسلم متكامل جوانب الشخصية، وتقوية صلته بهلل تعاىل، وبلتايل يسلم الفرد ويسلم غريه...
. للناس  أخرجت  مؤمنة  أمة  خري  بناء   -   
. إسالمية  إنسانية  حضارة  خري  بناء   -   

-   - البناء العلمي لألفراد واجلماعات وتقوية العالقات الجتماعّية وزيدة أواصر احملّبة والوّد بني الناس 
جتمع اإلسالمّي الذي ترىّب على معان احرتام الخرين واإلحسان 

ُ
من خالل النشأة اإلسالمّية لدى أفراد امل

للغري وصلة ذوي الُقرىب واألرحام.

جتمعي من خالل األجيال الت عرفت احلالل من احلرام فابتعدت عن السرقة 
ُ
-تقيق األمن والسلم امل

والزن واخليانة، ألهّنا تؤمن أّن هللا يعلم ما يسّر املرء وما ُيفي. 

بلرب  يتعامل  ول  العهد  ينقض  ول  يكذب  ول  يغّش  ل  املؤمن  ألنَّ  القتصادّي  الزهاء  -تقيق   



374

د. سهام موعد

ISLAMSKA MISAO • 2019 • BROJ 11

وهذا  فضل،  مالِه  ما كاَن يف  للزكاة  ُمقيٌم  الصدقة  دائم  سلم 
ُ
امل يُنميه، ألنَّ  ول  املال  على  يقضي  الذي 

جتمع أبسره، فينشأ فرد قادر على مواجهة متطلبات العصر يف ظل الشريعة اإلسالمية.
ُ
 اخلري كّله يعّم امل

وبناء املسلم أساساً لبناء جمتمع مؤمٍن وقوي وحمّصن، وهو أساس.لبناء تلك األمة، وبناء تلك األمة أساساً 
لبناء تلك احلضارة.

فاللتزام بلرتبية اإلسالمية يعكس على الفرد نتائج إجيابّية يف الدنيا واألخرة.

1 -فيكسب مرضاة هللا تعاىل، 

2-ويكسب شفاعة الّرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم. 

هناك بعض املبادئ واألسس يف الرتبية اإلسالمية :

إاثرة الشوق إىل املوقف التعليمي.

رعاية استعداد املتعلمني.

رعاية املواقف وحالة املتعلم.

التعزيز بلتكرار.

التعزيز بذكر الثواب.

إاتحة الفرصة للراحة.

الرفق يف معاملة املتعلم.

تعليم التالميذ ما تتقبله عقوهلم.

من  الرغم  على  والتكنولوجي  العلمي  التطّور  مَن  على بب كبري  يقُف  احلايل  العصر  يف  العال  إّن 
اختالف الطريقة املّتبعة لتوصيِل املعلومة إىل الخرين، وهذا األمر قد ساهَم إىل حدٍّ كبري يف تقّدم األجيال 
وسهولِة الوصوِل إىل املعلومة وتبِسيطها، ولكن هناَك طرٌق ُمهّمة جيب أن تـُّتبع يف عملية التدريس حّت 
تعّلم بشكٍل كامل؛ فالتكنولوجيا سالٌح ذو َحدين جيب احلذُر منُه عنَد تطبيقُه على أرِض 

ُ
يستفيَد منها امل

اجلانب  يستخدموا  أن  يستطيعوا  الطالب، حّت  مَن  املبّكرة  املرحلِة  يف  الطالب خصوصاً  وتعليِم  الواقع 
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املضيء من التكنولوجيان وإبعادهم عن اجلانب املظلم منُه، ولذلك من ِخالل موسوعة موضوع سنقوُم 
هّمة يف املؤسسات التعليمّية. 

ُ
بلتعّرِف على أفضِل طرِق التدريس احلديثة وامل

فالتعليم: هو سالحنا وقد حث عليه هللا تعاىل بقوله لرسوله )اقرأ بسم ربك الذي خلق (سوره العلق.

فما املقصود بطرق التدريس :

الدراسية  الشعبة  داخل  املعلم  يديرها  الت  املنظمة  الفعاليات  سلسلة  بهنا  التدريس  طرق  تُعرَّف   
لتحقيق أهدافه ، أي الكيفية الت ينظم هبا املعلم املواقف التعليمية واستخدامه للوسائل واألنشطة املختلفة 
وفقاً خلطوات املواقف التعليمية ، واإلقبال واستخدامه للوسائل واألنشطة املختلفة وفقاً خلطوات منظمة 

إلكساب املتعلمني املعرفة واملهارات والجتاهات املرغوبة .

وميكن إجياز أهم األسس واملميزات العامة للطرق احلديثة يف التدريس فيما يلي :-

 1-استقالل نشاط املتعلم ومنحه الفرصة للتفكري والعمل واحلصول على املعلومات بنفسه .

 2-تنويع األنشطة ملواجهة الفروق الفردية بني املتعلمني يف أثناء التدريس . 

3-تنمية قدرة املتعلمني على التفكري العلمي والتفكري الناقد .

 4-تدريب احلواس على املالحظة كأساس لتنمية كافة قدرات العقل  من تليل وتعليل واستنتاج 
وإصدار أحكام عند معاجلة القضاي املختلفة .

 5-تشجيع املتعلمني على األخذ بروح العمل اجلماعي والتعاون . 

هناك العديد من العوامل الت يتأثر هبا املعلم عند اختياره لطرق التدريس نذكر منها :-

 1-أهداف تدريس املواد اإلجتماعيه ) الرتبوية(. 

2-قدرات املتعلمني واستعداداهتم وخرباهتم السابقة ودرجة نضجهم العقلي ز

 3-الوسائل واألدوات التعليمية .

 4-امكانيات البيئة احمللية . 5
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-القراءات اخلارجية .

 6-اإلشراف اإلداري الرتبوي يف املدرسة . 

7-التوجية الفىن واإلشراف الرتبوي . 

أهم طرق التدريس احلديثة:

 إّن طرق التدريس احلديثة متنوعة وخمتلفة قد تطّورت من خالل جتارب وخرباِت الخرين، ومجيع هذه 
الطرق رائعة يف توصيِل املعلومة، وهي تعتمد على األسلوب الذي يتاره املدرس لتحقيق أهدافه يف التعليم 

وتوصيل املعلومة، ومن أهم هذه الطرق:

 ، الطرق شيوعاً  القدمية وأكثر  العصور  منذ  للتدريس  أقدم طريقة  اإللقاء:  التدريس عن طريق   )1
وتقوم على إلقاء املعرفة واملعلومات من قبل املدرس على التالميذ ، لتحقيق التقدم واملعرفة يف مجيع جوانب 
املوضوع حت ل يصعب على التلميذ دراستها لوحده أو البحث عنها طريقة اإللقاء : ومن أهم األساليب 

الت تتبع يف طريقة اإللقاء :

أ ـ أسلوب احملاضرة. ب ـ أسلوب العرض القصصي. ج ـ أسلوب الشرح.   د ـ أسلوب الوصف.

التعميم –  التمهيد – العرض – املقارنه –  2(- الطريقة اهلربرتيه .) وقد حددها هربرت: 5 ) 
التطبيق (

3( – طريقة التعليم ذي املعىن لديفيد اأوزوبل .

4( التدريس عن طريق النقاش :

أو العصف الذهين 

 هذا النوع من التعليم قد ظهر حديثاً؛ حبيث يضع الباحث أو املعّلم مسألًة أو فكرة يف حمّل النقد 
واملناقشة من قبل الطالب لعرِض أفكارهم ومقرتحاهتم املتعّلقة حبّل املشكلة، وعلى املدرس يف هذه الطريقة 
أن يقوم خبلق جو إجياب بينه وبني التالميذ ، وبعد ذلك يقوم الباحث أو املعّلم بمِع مجيع هذه املقرتحات 
ويناقشها مع الطالب إلجياِد األنسِب منها واألفضل ويصحح معلوماهتم بطريقة مجيلة وغري مؤذية .، وهذا 
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األمر له جانب مّيز جداً وهو حريِّة التفكري والرتكيز على توليد أكرب قدر مكن من األفكار، وهذا األمر 
ينّمي عقول الطالب ليصبح النقاُش فيما بينهم حول فكرة وهذا األمر هو قّمِة مناء العقل.

. 5( التدريس عن طريق املناقشة واحلوار : وهي الطريقة املشهورة للعال والفيلسوف القدمي سقراط ، 
وتعتمد على زعزعة الطرف األخر ليشك مبا يعرفه مث تدخل حبوار ونقاش معه ، واحلوار يكون منقسم لعدة 
أمور حسب املدرس وهي على الغالب تكون بداية بتحديد املوضوع من املدرس ، مث يعد أسئلة مرتبة ، مث 
يقوم املدرس بطرح تلك األسئلة على الطالب وحياورهم فيها ويصحح أغالطهم وأخرياً يقوم املدرس بربط 

مجيع املعلومات بطريقته اخلاصة 

. 6( التدريس عن طريق حل املشكالت : يطرح املدرس مشلكة فيها شك وجيب التخلص منها 
أو غري واثقني بطريقتهم بلتعامل معه ويرتكهم  التعامل معه  أمام موقف صعب جيهلون  الطالب  ويضع 

يستخدمون أسلوب مجاعي يف التفكري ، فيلجأ الطالب للبحث والتفكري السليم حلل املشكلة .

 7( التدريس عن طريق سرد املعلومات كالقصة .

8( التدريس عن طريق املشاريع : يكون دور املدرس هنا فقط بإلشراف وتصحيح مسار الطالب 
إذا إبتعد عن اهلدف من املشروع وتقييمهم بلنهاية .

 9( التدريس عن طريق التعليم التعاون .

هذا النوع مَن التعليم يقوُم على أساس جَتّمع الطالب على شكِل جمموعاٍت َصغرية يتفاعلوَن تفاعٍل 
شرتكة، وهذا 

ُ
إجياب؛ حبيث يشُعر الطالب مبَسؤولية تعّلمِه وأيضاً َتعليم الخرين ِمن أجل تقيق األهداِف امل

النوع مَن التعليم يزيُد مَن التحصيل العلمي للطالب، وأيضاً الَتحسني ِمن قدراِت الطالب التفكرييّة، وأيضاً 
الُقدرِة على بناِء عالقاٍت إجيابّية وفعاّلة َمع الخرين وبلتايل هَي تُعطي الثقة للطالب وتنّمي روح التعاون 

فيما بينهم. 

10( التدريس عن طريق الزيرات امليدانية .

 11( التدريب عن طريق التدريب العملي

أو التدريب امليدان والَعملي

 هذا النوع انتشَر كثرياً يف اجلامعات يف الكثري مَن التخصصات؛ حبيث يتّم تدريب الطالب تدريباً 
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عملياً، وهذا األمر يساعُد الطالب على إدراِك ُمتطلبات الواِقع والُقدرِة على الستفادِة مَن التعليم وتطبيقُه 
على أرِض الواقع.

12( التعليم اإللكرتون:-

الُفرصة  أاتَح  والشبكات  اإلنرتنت  خالل  ِمن  علومة 
َ
امل مبشاركِة  يقوُم  الذي  اإللكرتون  الَتعليم  إّن   

ناسب للتعّلم، ألّن 
ُ
للطالب على القدرِة يف اإلبداِع والتمّيز وأيضاً زيدة الكفاءة ملن ل جيدوَن الوقت امل

والرباِمج  وفيديوهات  مَسعّية  أشرطة  شكل  على  الدروس  حمتويِت  بتنزيِل  يقوم  الذي  اإللكرتون  التعليم 
التعليمّية أاتَحت للطالب الُقدرِة على الوصوِل إىل املعلومة يف أّي وقت وأّي مكان.

طريقة التعليم الذايت.

طريقة التعليم التعاريف.

طريقة املسرحية التعليمية.

الطريقة القياسية.

الطريقة الستقرائية.

 طريقة حل املشكالت.

-األهداف من تعليم الرتبية اإلسالمية التوصل إىل:

التعرف على طرائق تدريس تفيظ القرآن الكرمي

التعرف على طرائق تدريس تالوة القرآن الكرمي وأحكام التجويد

التعرف على طرائق تدريس احلديث النبوي الشريف

التعرف على طرائق تدريس التفسري

التعرف على طرائق تدريس الفقه اإلسالمي

التعرف على طرائق تدريس السلوك والتهذيب ) األحالق (

التعرف على طرائق تدريس العبادات
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التعرف على طرائق تدريس السرية النبوية
التعرف على طرائق تدريس العقيدة اإلسالمية4

وبعد ذكر طرق التدريس احلديثة، أقول

ٌ بل يوجد مدرس ل يعرف الدخول إىل وجدانه ويشد  وليس خطًأ القول » ل يوجد طالٌب فاشل 
اهتمامه«

يقوٍل اجلاحظ » ي بين تعلم حسن اإلستماع كما تتعلم احلديث، وليعلم الناس أنك أحرص على أن 
َتْسَمع منك على أن تقول »5 

مث أقول: » ل تكفي غزارة العلم وقوة الشخصية بلغ أمهيتها إليصال اإلسالم إىل عقول التالميذ، 
وقلوهبم بفهم سليم وشوٍق، ما ل يعلم املعلم النواحي الفنية ألساليب وطرق التدريس الت تعينه على ايصال 

رسالته«.

** بعد ما مت طرق التدريس احلديثة نوجز أبسطر مالمح وأسلوب التعليم عند الرسول األكرم 
عليه الصالة والسالم.

1-احملاضرة:

وحمددة،  واضحة  فيعطيهم حقائق  وانتباههم  سامعيه  يستقطب حواس  والسالم  الصالة  عليه  كان 
وخطبة حجة الوداع منوذجا حياً ألسلوبه  صلى هللا عليه وسلم.

2-احلوار:

يعتمد فيه مبدأ طرح األسئلة فيبحث يف مشكلة جديدة، فالتعليم ل يكن جمرد تلقني األفكار واملبادئ 
أو القائها يف أدمغة وعقول خاوية، بل إيصال األفكار واحلقائق واملبادئ بتحريكها يف حماولت عقلية من 
اإلستيعاب والتحليل والتبصر، مثل: » أتدرون من؟ هل أدلكم على؟ أو بصيغة احلديث: » أنصر أخاك 

ظاملاً أو مظلومًا«

فكانت دعوة للحوار كيف وملاذا؟

4  حماضرات يف طرائق تدريس الرتبية اإلسالمية، داود بن درويش حّلس، ط3، 1431ه-2010م ، ص: 130-129

5  بعض املعان متت اإلفادة منها ، د: سفيد بن بركي املسعودي
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أو قوله )ص( » الدين النصيحة مث يصمت ليطلب من أصحابه التفاصيل كيف وملن؟

3-التعليم املباشر:

التالوة... فال  تكرار  بتالوهتا مث  الوحي  الطلب إىل كتاب  ، مث  بتالوة اليت  الكرمي  القرآن  تعليم 
ينصرف جمالسوه إل وقد مت استيعاب املعان واملفاهيم وتليل أفكارها، وتقومي أهدافها حت يتحول ذلك 

سلوكاً يف حياهتم. 

4-اسلوب الرتبية العملية: بلقدوة: مثل قوله )ص ( »خذوا عين مناسككم« وقوله » صلوا كما 
رأيتمون أصلي«

وأخرياً لنا يف رسول هللا )ص( القدوة احلسنة، فبارك هللا فيكم وحبسن استماعكم هذا وعلى هللا تعاىل 
التكالن وأسأله السداد والعصمة من الوقوع يف التقصري

ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّا َيِصُفوَن )180( َوَساَلٌم َعَلى اْلُمْرَسِلنَي )181( َواحلَْْمُد للَِِّ َربِّ اْلَعاَلِمنَي

سورة الصافات: 181-180

املصادر واملراجع:

1- طرائق تدريس الرتبية السالمية وأساليبها وتطبيقاهتا العملية ) د. نصر أمحد اخلوالده – أ . 
امساعيل أمحد عيد( مكتبة الفالح

2-الرتبية السالمية واسرتاتيجيات تدريسها وتطبيقاهتا العملية) ط1( سنة الطبع: 2010، الدكتور وليد 
رفيق العياصرة

3-مباحث يف طارئق تدريس التربية اإلسالمية وأساليب تقويمها  د. عادلة علي ناجي السعدون  أستاذة 
 مناهج القرآن الكريم   والتربية اإلسالمية وطارئق تدريسها المساعد    ابن رشد – كلية التربية  – جامعة بغداد

4- مقال: أهداف الرتبية اإلسالمية وغايهتا) مقال ( حالد بن عبد هللا القاسم
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