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 ندارد پیش نیاز:

 

  هدف درس:

آشنایی با مفاهیم اساسی تربیت و نوعی از تربیت که در قرآن مورد توجه قرار گرفته است. بررسی تحلیلی در مورد آیاتی از قرآن که 
 تربیت مانند اهداف، اصول و روش های تعلیم و تربیت هستند.ناظر به مباحث تعلیم و 

 

 محتوای درس: 
 جلسه اول: معانی مختلف تربیت  

 جلسه دوم: معنا و مضمون مورد نظر اسالم از تربیت
 جلسه سوم: مروری بر مفاهیم عمده مربوط به چیستی انسان در قرآن

 جلسه چهارم:  تصویر اجمالی انسان در قرآن
 ربوبی شدن و تحلیل مفهوم تربیت در قرآن جلسه پنجم:

 جلسه ششم: بررسی تمثیل های تربیتی صنعت و رشد نباتی در قرآن
 جلسه هفتم: بررسی تمثیل تربیتی انسانی در قرآن 

 جلسه هشتم: هدف غایی تربیت به منزله زندگی پاک 
 جلسه نهم: تحلیل ابعاد زندگی پاک

 تربیت اسالمی جلسه دهم: هدف غایی و اهداف واسطی در
 جلسه یازدهم: تعریف مبانی، اصول و روش های تربیت  

 جلسه دوازدهم: مبانی، اصول و روش های تربیت اسالمی با نظر به زمینه ها و موقعیت های محیط فیزیکی
 جلسه سیزدهم: مبانی، اصول و روش های تربیت اسالمی با نظر به زمینه ها و موقعیت های محیط

 بانی، اصول و روش های تربیت اسالمی با نظر به زمینه ها و موقعیت های اجتماعیجلسه چهاردهم: م
 جلسه پانزدهم: مراحل تربیت

 

 نحوه ارزشیابی:

 پروژه پایانی میان ترم تکوینی

30% - 35% 35% 
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