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:الطرٌقة اإللقائٌة : الجلسة األولى 

  :هدف الجلسة 

 أن ٌستخدم المتدرب طرٌقة اإللقاء بكفاءة.

  : موضوعات الجلسة

 أنواع طرق اإللقاء  .

 طرق لتحسٌن استخدام كل طرٌقة.

  ممٌزات وعٌوب الطرٌقة اإللقائٌة.  

طرق التدرٌس المباشرة: الوحدة الثانٌة 

دقٌقة 90الزمن



 جدول إرشادي للمدرب

الزمن بالدقٌقةاإلجراءات التدرٌبٌةم

10( 1/ 1/ 2) نشاط 1

10عرض المتدربٌن2

10عرض المدرب3

10( 2/ 1/ 2) نشاط 4

10عرض المتدربٌن5

10عرض المدرب6

10( 3/ 1/ 2) نشاط 7

10عرض المتدربٌن8

10عرض المدرب9

90المجموع



:بالتعاون مع أفراد مجموعتك 

عرف طرٌقة اإللقاء ؟•

أسباب الحاجة إلٌها ؟ •

طرق وأسالٌب اإللقاء  ؟ •

دقائق  10: الزمن  ( 1/  1/  2) نشاط 



:طرٌقة اإللقاء 

تسمى فً كثٌر من األحٌان بطرٌقة المحاضرة وهذه الطرٌقة شائعة ومنتشرة ٌقوم المعلم فٌها بالعبء       •
األكبر من الشرح والتوضٌح واالستنباط  ، وهً عرض للمعلومات فً عبارات متسلسلة  قد ٌسردها المعلم 

.بأسلوب شائق وجذاب 

( 1/  1/  2) المادة العلمٌة 

:الحاجة إلٌها 

هناك مواقف كثٌرة تحتم على المعلم اللجوء إلٌها مثل التقدٌم لطرٌقة استخدام أدوات أو أفالم        

بطرٌقة ما ، وعند تصحٌح إجابات المتعلمٌن ، وعند شرح عبارات ما أو تكملتها أو تلخٌص ما سبق 

.لربطه بمقدمة الدرس ، وإلعداد المتعلمٌن لٌتعلموا فن اإللقاء وٌتقنوا مهارته 

:أسالٌب اإللقاء 

مجرد العرض الشفهً للمادة من المعلم دون مناقشة أو إشراك للمتعلمٌن أثناء العرض أو السماح :  المحاضرة

.لهم لمقاطعته أثناء الحدٌث وإنما تتم المناقشة وطرح األسئلة واالستفسارات بعد االنتهاء  من العرض

.توضٌح األشٌاء التً ٌصعب فهمها من مفردات وجمل ونصوص :  الشرح

أسلوب قرآنً تربوي ٌحبه المتعلمٌن  ، وعامل مهم فً نشر االتجاهات وتعدٌل القٌم واإلصالح :  القصص 

وتهذٌب األخالق  ، وتوصٌل للمعلومات بطرٌقة شٌقة وخصوصاً لألطفال الستثارة مٌلهم إلى التقلٌد وتحرٌك 

.قابلٌتهم لالستهواء 

.عند تعذر استخدام الوسٌلة  المعٌنة إلٌضاح شرح  معلومة  مجردة ٌصعب على المتعلم إدراكها:  الوصف 

دقائق  10: الزمن 



:بالتعاون مع أفراد مجموعتك 

اذكر وسائل تحسٌن طرق اإللقاء ؟   

دقائق  10: الزمن  ( 2/  1/  2) نشاط 



:وسائل تحسٌن أسالٌب اإللقاء  

( 1/  2/  1) المادة العلمٌة 

:المحاضرة 1.

.على شكل ندوة باشتراك أكثر من محاضر مع االستعانة  باستخدام التقنٌات و الوسائل التوضٌحٌة  

دقائق  10: الزمن 

:الشرح   تتوقف جودته على ما ٌلً . 2

    اللغة والتعبٌرات التً ٌستخدمها المعلم

    أن ٌهدف إلى إظهار النقاط األساسٌة ثم ٌنتقل تدرٌجٌاً من نقطة إلى أخرى.

:القصص  ٌجب أن تراعً عدة جوانب منها  . 3

  أن تشتمل على اإلثارة و التشوٌق والصدق والواقعٌة.

 أن تستمد من المراجع اإلسالمٌة الموثوقة والصحٌحة

:الوصف الجٌد . 4

على مقدار علم المعلم بما ٌصف وعلى لغته وأسلوبه ومعرفته لمعلومات المتعلمٌن واستغاللها لتأكٌد النقط  

.األساسٌة مع مراعاة القواعد العامة فً التفكٌر 



:وبصورة عامة ٌجب أن ٌراعى عند استخدام طرق  اإللقاء ما ٌلً  

( 1/  2/  1) المادة العلمٌة : تابع   

.أن ٌكون قصٌراً وعند الحاجة إلٌه ، لٌبعد المتعلمٌن  عن الملل   . 1

.أن تكون لغته وألفاظه واضحة وجمٌلة وبسٌطة مع وضوح الصوت وتنوٌع النبرات. 2

.أن تكون استنتاجاته منطقٌة مبٌنة على مقدمات سلٌمة . 3

.أن ٌرتب عناصر الموضوع وٌربطها ، وأن ٌنوع فً أسلوبه بما ٌناسب الوقت ، مع التركٌز على األفكار الهامة. 4

.أن ٌناقش المتعلمٌن  فً كل عنصر مع تدوٌن اإلجابات على السبورة . 5

.أن ٌستعٌن المعلم  بوسائل اإلٌضاح . 6

أال ٌكون سرٌعاً ٌتعذر على المتعلمٌن متابعته وفهمه ، وال بطٌئاً ٌدعو للملل والضجر ، بل االعتدال فً . 7

.ذلك



:بالتعاون مع أفراد مجموعتك 

 اذكر ممٌزات وعٌوب الطرٌقة اإللقائٌة  ؟

دقائق  10: الزمن  ( 1/  3/  1) نشاط 



  :مــزاٌــا الطرق اإللقائٌة  

:ٌرى مؤٌدوا هذه الطرٌقة أن لها مزاٌا عدٌدة منها       

نظراً لطول المقررات الدراسٌة فً معظم المناهج ، ٌسعى المعلم لتغطٌة : االقتصاد فً وقت التدرٌس 1.
.أجزاء المقرر فً الزمن المحدد ومن ثم إكساب المتعلمٌن الحد المعقول من المعارف المرغوبة 

حٌث ٌكفً توفٌر المقاعد واالستغناء عن الكثٌر من التقنٌات التعلٌمٌة  : االقتصاد فً التجهٌزات الخاصة 2.

.تعلٌم عدد كبٌر من المتعلمٌن فً زمن محدد 3.

.توفٌر جو من الهدوء والنظام فً الفصل 4.

.تنمً مهارات وآداب االستماع 5.

.مناسبة للمراحل العلٌا فً التعلٌم كالمرحلة الثانوٌة والجامعٌة وفً بعض المقررات 6.

( 3/  1/  2) المادة العلمٌة 

:  عٌوبهــــا  

.ترهق المعلم صحٌاً ونفسٌاً ، وتبعث على الملل والشرود الذهنً لدى المتعلمٌن 1.

.تضعف الجانب المهاري لدى المتعلمٌن لتركٌزها على الحفظ واالستظهار 2.

.عدم مناسبتها للمتعلمٌن فً المراحل األولى من التعلٌم ؛  لعدم إمكانٌة تقٌٌدهم أمام المستمع 3.

تورث الكسل واالتكالٌة لدى المتعلم وتجعل تلقً المعلومات من غٌر جهد أو تأمل ، وتجعله فً موقف سلبً 4.

. .وتهمل حاجاته للنشاط والتفاعل الضروري لنمو خبراته 

.ضعف مردودها العلمً حٌث تركز على التعلم المعرفً فً أدنى مستوٌاته 5.

.تهمل استخدام الوسائل والتقنٌات الحدٌثة التً تساعد على التعلم 6.

دقائق  10: الزمن 


