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 المحاضرة السابعة                       

 الطريقة االلقائية:

الستعماليا  من الطرق التي يكون فييا دور المدرس اكبر من دور الطالب ، وقد سمي باإللقائية
في مرحمة الثانوية والجامعة ، وال زال الغالب في التدريس في معظم دولنا في المستويين 
المذكورين ، وليس العيب كامنًا في استخداميا من حيث المبدأ، ولكن العيب أن تكون ىي 

يشترك الطريقة األكثر استخداما في مرحمة الثانوية والجامعة دون اعتماد غيرىا من الطرق التي 
                                                   فييا كل  الدارسين في تعميم أنفسيم بأنفسيم.

 خطوات الطريقة اإللقائية

التمييد لموضوع الدرس. -1  

عرض المعارف والحقائق بموضوع الدرس. -2  

يجاد العالقات بين أجزائيا ،  -3 والموازنة بينيا.ربط بين أجزاء الموضوع المطروح ، وا   

باستخالص الخصائص وتحديدىا وتحديد القوانين العامة والتعميمات. جاالستنتا -4  

التطبيق عن طريق التوصل إلى االستنتاجات النيائية من خالل األسئمة التي يطرحيا  -5
 المدرس  عمى الطمبة لمتأكد من ثبوت المعمومات في أذىانيم، وتقيم مدى فيميم .

ة اإللقائيةمزايا الطريق  

تغطية أجزاء كبيرة من المقرر الدراسي في وقت قصير ، وذلك لطول المقررات الدراسية في  -1
 مدارسنا بالقياس إلى الوقت المخصص، فضال عن إكساب الطمبة حدًا معقواًل من المعمومات.   

ستخدام االقتصاد في األدوات واألجيزة والوسائل المستخدمة حيث توفر طريقة اإللقاء ا -2
 التجييزات وتقمل من عدد المختبرات الالزمة في الفصول الدراسية .

تدريس أكبر عدد ممكن من الطمبة خالل زمن محدد ، ويتالءم ذلك مع التدريس في  -3
 الجامعات.



 
2 

 عيوب الطريقة اإللقائية

يبذل المدرس جيدا كبيرا في تحديد األىداف والمحتوى التعميمي واختيار األنشطة  -1
إلجراءات والوسائل الالزمة من أجل إيصال المادة إلى الطمبة وتقويم ما تم تحقيقو في وا

                                                                                  محاضرتو.

اقتصار التواصل المفظي والفكري عمى المدرس وحده في الغالب ، وتكاد تنعدم وسائل  -2
في المجالين عمى الطالب، فضاًل عن إىمال دور الوسائل التعميمية كالرسومات  االتصال

                                                                          والمجسمات وغيره. 

أما بالنسبة لدور الطالب سمبي متمقي لممعمومات ودوره مقتصر عمى السماع ، ومن المعموم  -3
                      يم يكون ذات اثر كبير إذا شارك الطالب في تعميم نفسو أو غيره.أن التعم

ال تصمح ىذه الطريقة لتنفيذ بعض أىداف ومحتوى المنيج الذي يتضمن الجانب األدائي  -4
نما تركز عمى الجانب المعرفي في أدنى مستوياتو.                                 والحركي ، وا 

 ال تراعي الفروق الفردية بين الطمبة في قدراتيم عمى اكتساب المعرفة.                        -5


