
 )المحاضرة الثالثة(                                                

 :ومن طرائق التدريس 

وهً من اكثر طرائق التدرٌس شٌوعا وتقوم على اساس ان المعلم هو الذي ٌمتلك اوال / طريقة االلقاء : 

 المعرفه والطالب مستمعون ولهذه الطرٌقه جذور عمٌقه تمتد الى االغرٌق 

 صور وأشكال طريقة االلقاء : 

 تتخذ طرٌقة االلقاء صورا عده وهً :

: وٌقصد بها العرض الشفوي للموضوع من غٌر مناقشه او اشراك الطالب فً الدرس / المحاضره 1

احٌانا ، واالستماع والفهم وتدوٌن المالحظات وتستخدم عند تقدٌم الدرس او تلخٌصه ، او تقدٌم معلومات 

 م اسئله للطالب اضافٌه او تقدٌ

 : هو توضٌح الغامض من المعلومات خالل الدرس للطالب / الشرح2

: ٌستخدم الوصف فً حالة وجود وسٌله تقرب الحقائق المراد تعلٌمها وٌظهر ذلك بوضوح فً / الوصف 3

 عرض الحقائق التأرٌخٌه كوصف معركه ، او فً دروس العلوم 

ٌكون لها اثرها الكبٌر فً نفوس الطالب السٌما الصغار منهم ، وهً احد اجناس االدب العام و :/ القصه 4

فهً تثٌر االهتمام من خالل عرض معلومات بطرٌقه شائقه وتقدٌم تفصٌالت الموضوع وتوسٌع الخٌال 

 وتولٌد االنفعاالت التً تساعد على الفهم واالستٌعاب 

 مبررات واسباب استخدام طريقة االلقاء : 

 ررات التً ٌسوقها مستخدمو طرٌقة االلقاء هً : ان اهم الدواعً والمب

 / ان االستعداد والتهٌئه لهذه الطرٌقه قلٌله إذا ماقورنت بغٌرها من طرائق التدرٌس 1

 / ازدحام الصفوف الدراسٌه حٌث ٌؤدي ذلك الى السٌطره على الصف 2

 / االقتصاد فً الوقت حٌث ٌتم تدرٌس ماده كثٌره بوقت قصٌر 3

 / قلة توافر األجهزه والوسائل واألمكانات 4

 / سعة محتوى الماده الدراسٌه 5

 

 



 :اهداف طريقة االلقاء 

 تتلخص اهداف طرٌقة االلقاء فً التعلٌم بما ٌلً :

 / توجٌهوتركٌز افكار مجموع الطالب فً اتجاه واحد متمثال فً موضوع الدرس 1

 ة محتواه / اعطاء الطالب فكره عامه عن الموضوع وطبٌع2

 / اثارة الرغبه فً موضوع الدرس،اووسٌله جدٌده على الطالب اوتفسٌر مصطلحات خاصه 3

 / اقناع الطالب بقدرتهم على القٌام بعمل ما كتعلم ماده اكادٌمٌه 4

 / توضٌح حقائق ومصطلحات ومعلومات مهمه للطالب 5

 خطوات تخطيط الدرس وتقديمه بطريقة االلقاء :

 : الغرض منها تهٌئة اذان الطالب للدرس الجدٌد من خالل ربطه بالدرس السابق  والتمهيد / المقدمه1

: وٌتضمن العمود الفقري للدرس بما ٌتضمنه من معلومات وصوال الى استنباط قاعده او / العرض 2

 قانون او مفهوم ... وٌستغرق الجزء االكبر من الدرس 

توثٌق الصله بٌن اجزاء الدرس ) المعلومات ( والموازنه مع : ان الغرض من هذه الخطوه هو / الربط 3

 بعضها كً ٌكون الطالب على بٌنه من مادة الدرس 

: وهً خطوه ٌمكن الوصول الٌها بسهوله اذا سار المعلم فً ضوء الخطوات السابقه بطرٌق / االستنباط 4

القاعده او التعمٌم والتوصل الى حاله طبٌعً . إذ بعد أن ٌفهم الطالب أجزاء الدرس ، ٌمكن الوصول الى 

 معٌنه 

: وفٌها ٌستخدم المعلم ما تم التوصل الٌه من تعمٌمات وقوانٌن وقواعد ... لٌطبقها على مواقف  /التطبيق5

 جدٌده لكً ٌتأكد من ثبات المعلومات فً أذهان الطالب 

 :االلقاء   ايجابيات / مميزات طريقة

 ن المعلومات خالل الدرس / تزوٌد الطالب بكمٌه كبٌره م1

 / تنمً لدى الطالب مهارة األستماع 2

 / تنمً لدى الطالب حب القراءه واالفاده من المكتبه 3

 

 / تعرف مستوٌات الطالب عندما تثار اسئله حول الموضوع 4



 تعرف المعلم على الطالب المتٌقضٌن وحاالت شرود الذهن / 5

 لى الحفظ / تفٌد الطالب الذٌن لهم قدره عالٌه ع6

/ فً حالة استخدام القصه ) وهً احد انواع االلقاء ( تتولد لدى الطالب الرغبه واالهتمام والشوق 7

 للموضوع 

 :سلبيات طريقة االلقاء 

 / سلبٌة الطالب اذا ما انهمك المعلم فً الحدٌث 1

 / عدم قدرة المعلم على تعرف الفروق الفردٌه بٌن الطالب 2

 ملل وشرود الذهن واالنصراف عن الدرس  / قد ٌصٌب الطالب ال3

 / ٌعد المعلم هو المصدر الوحٌد للمعرفه 4

 / تسبب اجهادا وارهاقا للمعلم اذ ٌقع علٌه العبء االكبر من الدرس 5

 / عدم ضبط الوقت المحدد للدرس احٌانا 6

 / الماده الدراسٌه هً محور العملٌه التربوٌه ولٌس الطالب 7

 :الشروط الواجب اتباعها عند التدريس بطريقة االلقاء 

/ التحضٌر واالعداد الجٌد والمسبق للدرس ، وقد ٌهمل بعض المعلمٌن هذا الشرط على اساس انهم على 1

 علم بمادة الدرس حٌث درست فً سنوات سابقه 

 تدفعهم الى متابعة الدرس / ان ٌبدأ الدرس بتقدٌم مناسب وفكره عامه عن الدرس ألثارة انتباه الطالب و2

/ ربط موضوع الدرس الجدٌد بالدرس السابق / او الفصل السابق اذا كان الفصل جدٌدا لكً ٌشعر 3

 الطالب بوحدة الموضوع 

 / مراعاة الفروق الفردٌه بٌن الطالب ، اذ الٌتوقع المعلم ان ٌتابعه جمٌع الطالب باالهتمام نفسه 4

 

 

 / تقسٌم الدرس الى اجزاء او فقرات 5



) تثبٌت العناصر بالتالً الملخص السبوري / توظٌف السبوره  بشكل جٌد فً توضٌح معطٌات الدرس و6

 األساسٌه للدرس (

 / استخدام ماٌلزم من وسائل تعلٌمٌه وتقنٌات تربوٌه ألغناء الدرس7

للدرس من خالل اسئله تطرح بٌن فتره واخرى ) / استخدام التغذٌه الراجعه للتأكد من استٌعاب الطالب 8

 اختبارات قصٌره ( 

 / عدم األكثار من الخروج عن موضوع الدرس ألن ذلك ٌشتت انتباه الطالب 9

 


