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 يُعد التعليم من أهم األمور التى تنهض بها األمم، وتساعد فى بناء عقل الفرد فى المجتمع، فلقد كانت أول كلمة نزل بها
جبريل عليه السالم على نبينا وُمعِلمنا عليه الصالة والسالم هى كلمة أقرأ،  حيث تعتبر القراءة هى أول طريق العلم؛ فلقد 

ْنَساَن ِمْن َعلٍَق * اْقرَ  أْ َوَربَُّك اأْلَْكَرُم * الَِّذي َعلََّم بِاْلقَلَِم * َعلََّم قال هللا فى كتابه الكريم )اْقَرأْ بِاْسِم َرب َِك الَِّذي َخلََق * َخلََق اْْلِ
ْنَساَن َما لَْم يَْعلَم   (. اْْلِ

ولقد حث هللا تعالى ونبيه الكريم وجميع رسله أجمعين على العلم، حيث ورد لفظ العلم فى القرآن الكريم حوالى 

؛ وهذه اإلحصائية كانت عن كلمة العلم فقط إال مره ويشير ذلك انه بمعدل سبع مرات تقريبا فى كل سورة 779

أن هللا تعالى قد ذكر كلمات أخرى كثيرة فى مواضع عدة من القرآن الكريم تحمل فى معانيها اإلشارة إلى معنى 

.العلم ولكنها لم تُذكر صراحة بلفظه . 

الدليل، والحجة، واآلية، والبينة، ومن بين تلك الكلمات اليقين، والفكر، والهدى ، والحكمة ، والبرهان، والفقة، و 

 والنظر، وغير ذلك من كلمات تحمل بين ثناياها الحث على سلوك طريق العلم والتفكر واإلرتقاء بالعقل البشرى

والنهوض به، وألهمية التعليم نود أن نقدم لكم من خالل موسوعة قلمى هذا المقال بعنوان تعريف التعليم لغة واصطالحا 
pdf    
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  تعريف التعليم فى اللغة

ا مشتق من الفعل َعلم، وَعلمه ذلك الشئ تعليماً فتعلم ومنه قوله تعالى )قَاَل لَهُ ُموَسى َهْل أَتَّبِعَُك َعلَى أَْن تُعَل َِمِن  ِممَّ

66ُعل ِْمَت ُرْشدًا( سورة الكهف:   

  مفهوم التعليم اصطالحا  

هو عبارة عن تلك األساليب والممارسات المنظمة التى يتبعُها المعُِلم لكى ينقل ما فى ذهنه من معلومات هامة 

إلى مجموعة من الطالب الراغبين فى العلم، فالتعليم عملية يسودها التنظيم حيث أنها تكون مركزة على  وقيمة
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هادفة إلى أيصال تلك المعلومات بشكل مباشر إلى طالب العلم مما ينتج عنه طالب ذو   الجانب المعرفي للمعلم

 .وعى وعلم وإدراك

هارات وخبرات، فتنتج عن تلك العملية رقى وتطور فى العقل كما أن التعليم يُعد عملية إلكتساب سلوكيات وم

البشري والنشاط اإلنسانى أجمع، وبمرور الزمن تتجمع هذه الخبرات والمعلومات والمعارف حيث يتم تواردها 

  وتناقلها عبر األجيال ويكون ذلك من خالل تلك العملية المنظمة التى يطلق عليها التعليم

باإلضافة إلى أنه بممارسة تلك العملية المنظمه على الوجه الصحيح يكون المقياس فى درجات حصول المتعلمين 

انه من خاللها نستطيع الحكم على ما  فى مناهجهم الدراسية ومدى فهمهم وإستيعابهم لما يعُلمه لهم الُمعِلم كما

   .يمتكله المعلم من خبرات فى هذا المجال بكل ما يتعلق به

 من هنا pdf يمكنكم تحميل ملف تعريف التعليم لغة واصطالحا
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