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 محاضرات مادة طرائق التدريس        استاذ المادة/أ.م.عضيد عبد احمد

 م7112-م7112المرحلة /الرابعة                         للعام الدراسي/

 المحاضرة الثالثة:

   طريقة المحاضرة:

 وتسممما الطريقممة ائلقائيممة وتعتبممر مممر اشثممر الطممرق تمميوعا وئتممماب تتمتمم  بمرشممم م ممم بممير  ميمم       

 الطرق.

وفي ا يقوم المدرس بطرح المعلومات مباتمرة علما الطمشف تمةاشية تمرحا وتمثميش وتمدليشر وشمي طريقمة 

تحتمماا المما  ممدرة تعبيريممة  يممدة  بحيممس يولمم  المممدرس اللفممة لتبيممير المعممار  الم تلةممة وت سمميد المعمما ي 

 .واستثارت الو دا يات شما تحتاا  درة  يدة علا استحضار ائفشار وتسلس ا

 ممايا طريقة المحاضرة:

ا  ا متو ة وباعثة علما ائ تبماا اذا امتلمل الممدرس القمدرة علما ائلقما  ال يمد واثمارة عواطم  الطمشف -1

 والتأثير في م.

تمشر المدرس ممر تقمديم موضمود  ديمد الما المم  سميما فمي حالمة عمدم تموافر حمد اد ما ممر المعرفمة -7

 بحقائق الموضود ال ديد ع د الطلبة.

التعمر  عي ما ائ ممر  مشب ائ بمار  ئ يمشمرمشر المدرس ممر عمرب بعمب الحقمائق وائفشمار التمي ت-3

 والقمص والوم .

تمشر المدرس مر ايماب احدس الحقائق العلمية وائشتتافات الا الطلبة ممر  مشب متابعتمل الذاتيمة لمما  -4

 يست د في ميادير المعرفة .

 ةردات الم  ج الدراسي.توفر و تا للمدرس والطالف إل  ام م-5

 عيوف الطريقة المحاضرة:
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يشور المدرس شو المحور ائساس في الدرس ويشور مو   الطمشف ثا ويما او سملبيا فمي شثيمر ممر  -1

 ائحيار رويل ر ذلل مر مشمح الملب التي ترسم علا و وا الطشف.

يضي  و ت طويب مر الدرس بسبف استرساب المدرس في ترح تةاميب  الموضود الد يقمة والتمي  -7

 . را ت ميمشر للطشف ار متابعت ا مر  شب 

 يتعذر علا الطشف استيعاف حقائق المادة وترتيب ا ترتيبا سليما ع د عرض ا علي م ب ذا الطريقة. -3

   المرسومة للدرس.ائشدايمشر للمدرس مر  ياس مدى ما ا  ما مر  ئ -4

 ائسس والمبادئ التي ي بفي مراعات ا ع د تدريس طريقة المحاضرة:

علا المدرس ار يعد الدرس اعدادا  يدا ويراعي مبدأ التدرا في عرض ا مبتدأ مر الس ب الا الممعف -1

 ليراعي الةروق الةردية.

وممثثرا وار تشمور لمل القمدرة ار تشور لفتل واضحة ومة ومة لعموم الطلبمة روار يشمور مموتل واضمحا -7

 علا تفيير  برة موتل شلما رأى حا ة لذلل وار يشور عرضل ممحوبا بالحرشة والتمثيب. 

 ار يو ل اسئلة بير آو ة وا رى اب الطلبة لمعرفة مدى ا تباش م ومتابعت م للدرس.-3

 ار يست دم الوسائب التعليمية اث ا  القا  الدرس.-4

 ار يسـألوا ويستةسروا ع د ائ ت ا  مر عرب م موعة مر الحقائق المترابطة.ار يةسح الم اب للطلبة -5

 ار يتيح للطلبة فرمة يدو ور في ا بعب الحقائق ائساسية عر الموضود .-6
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