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 :محاور مهمة
 اإللقاء. 
 .ىدف اإللقاء 
 .عشاصر الشجاح 

 
 تعريف اإللقاء

 ىه تهصيل كل ما تريده لآلخرين. .1
 نقل األفكار إلى الدامعين عن طريق السذافية. .2
 فن مذافية الجسيهر وإقشاعيم واستسالتيم. .3

 
قيام السمقي بشقل بعض معمهماتو ومذاعره وأحاسيدو عن طريق الكالم عن  عبارةىه  اإللقاء:

 إلى السمقى إليو مدتخدًما في ذلك ما يسكن استخدامو من أجزاء جدده ونبرات صهتو. 
 

 اإللقاء أهمية
:  يشسي العالقات االجتساعية.  أوًلا
 أكبر. عسليفتح لك آفاًقا جديدة لمتظهر ومجاالت  :ثانياا
 يزيدك ثقة في نفدك ألنك تتحدث أمام الجسيع دون قمق.  ثالثاا:
تزداد مكانتك وسط الشاس وتتحهل إلى شخرية شييرة يمجأ إلييا الشاس في كثير من  رابعاا:

 السهاقف.
 

 هل يمكنني اكتداب القدرة عمى اإللقاء الناجح؟ س/
 .نعم: بال جدال ج/

 ميارة يسكن اكتدابيا كباقي السيارات مثل الخط وقيادة الديارة وغير ذلك. الناجح فاإللقاء
 

 :القهل واإللقاء في القرآن الكريم والدنة النبهية
  ٣٦النداء:  چڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  چ  قال تعالى: (1
  02ص:  چڦ  ڦ       ڦ  ڄ   چ قال تعالى:  (0
 ٦٣القرص:  چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      چ قال تعالى:  (٦
 وفي الحديث: ))وإنَّ ِمَن الَبياِن َلِدحًرا((. (٣
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 أثبتت الدراسات واإلحراءات تأثير اإللقاء كالتالي:
 :5 لمحتهى الكالم%  
 :33 لألسمهب والرهت% 
 :55 لحركة البدن% 

 
 
 

 فن التأثير
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مهارات اإللقاء
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 وهه: ،الخهف المركبأعظم خهف هه التحدث أمام الجمههر ويدمى 
 

 
 
 
 
 
 
 

 كيف تتميز في اإللقاء؟
 .كن عمى طبيعتك 

 .كن واثًقا من نفدك ومعمهماتك 
 .كن مرداقيًّا في مهضهعك 
 .مارس وتسرن عمى اإللقاء 
 .نّهع أسمهبك في الظرح 
 .استخدم لغة الجدد 
 .غّير نبرات الرهت 

خهف الفذل.  
خهف التمعثم. 
الخهف من االعتراض. 
.خهف الشقد من اآلخرين 
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 نقاط ذكرها الحاضرون في المحاضرة( 12) عن ماذا تتحدث هذه الرهرة؟

 
مشيا: )التردد، عدم التخرص فيسا سيتكمم عشو، رهبة السهقف، الخهف من مهاجية الجسيهر، عدم 

 التدرب مدبًقا ...(
 ترفق معيا:

 أسباب فذل محاولة اإللقاء
 .الكافي عدم التحزير .1
 لإللقاء.اعتقاد السمقي بأنو ليس أىاًل  .0
 .وجهد شخريات ميسة في الجسيهر .٦
 .تهقع الفذل .٣

 
 ويمكن عالج هذا األمر بالهسائل التالية:

 .التحزير الجيد .1
 .التدريب الظهيل الدائم .0
 .التهكل والدعاء .٦

 

 اإلدراك:
 تمثالت ذهنية

 أحاسيس( -صهر –)أصهات 
 المرشحات:

 (التعسيم –التحريف  –اإللغاء )
 والمعتقدات والخبراتمجمهع األفكار والقيم 
 

  سمهك حدب اإلدراك
 

 لفظي       غير لفظي
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ا أعرف بأفكاري   أنا دائما

 أنا دائماا أعرف بأفكاري 
 أنا دائماا أعرف بأفكاري 

 أنا دائماا أعرف بأفكاري 
 أنا دائماا أعرف بأفكاري 

 أنا دائماا أعرف بأفكاري 
 أنا دائماا أعرف بأفكاري 

 
 
 

 اليدين والعينين في اإللقاء تأثير
 

وكذلك تحرك رأس الستمقي والعين تعظي  ،ي اليدين تحرك الحبال السرتبظةقِّ مَ تَ مقي والس  بين الس  
 اإلحداس والذعهر باالىتسام والتهاصل. 


