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]يا أهَل المسرِح، تعاَلوا مَعنا، لِنجعَل المسرَح مدرسًة لألخالِق والحريِّة[
ٍد القاسميُّ. الّشيُخ الّدكتوُر سلطاُن بُْن محمَّ

ٍد القاسميِّ – رعاُه هللاُ. يِخ الّدكتورِ سلطاَن بِْن محمَّ موِّ الشِّ شكرٌ وعرفاٌن إىل صاحِب السُّ

ــرارُة، وبدْعِمــِه وتوجيهاتِــِه انْطلــَق اْلمشــروُع، وبِرعايِتــِه وُمتابعِتــِه وَدْعمــِه  ِمــْن ثاقــِب فْكــرِه انْطلقــِت الشَّ

ــَق بفضــِل هللاِ، وفضــِل الّدكتــورِ ســلطاَن الّريــاَدَة  الُمســتمرِّ أقــرَّ منهــَج المســرِح يف المدرســِة اإلماراتّيــِة، لنحقِّ

يف الوطــِن العــريبِّ، بجعــِل المســرِح مــاّدًة مدرســّيًة يف الّصفــوِف جميِعهــا، ولُنْثبــَت مجــدًدا أنَّ اإلمــاراِت 

الغاليــَة التقبــُل إالّ بالمركــزِ األوَِّل.

ُز ِقيــَم الّتنشــَئِة الّصالحــِة، وُتْكســُب الّطلبــَة مهــاراٍت شــخصّيًة،  وإِيمانًــا بــأنَّ المســرَح مدرســٌة أُخــرى، ُتعــزِّ

ــِة  ربيــِة والّتعليــِم مــاّدَة المســرِح، وأدرَجْتهــا يف الُخطَّ ُز ثِقتهــْم بأنفِســهْم وذواتِهــْم، فقــْد أقــرَّْت ِوزارُة التَّ ُتعــزِّ

يقِّ، ومرتًعا للّثقافــِة، وقّيَضْت  رِة للّصفــوِف كاّفــًة لِتكــوَن فضــاًء لإِلبــداِع، وســماًء للّســموِّ والــرُّ ِة المطــوَّ راســيَّ الدِّ

بيــَن، والمعّلميــَن، لَِتْنفيــِذ  لهــا جميــَع اإلمكانــاِت الاّلزمــِة، مــَن اســتقطاِب الُخبــراِء الُمتخّصصيــن، والمدّر

ُهــْم بَِوْعــٍي وبصيــرٍة.  ــِة التــي تؤّهــُل المعلميــَن األكفــاَء، الذيــن ســيؤّدوَن مهامَّ البرامــِج التدريبّي

كُة الفاِعلــُة التــي حظينــا بهــا َمــَع "الهيئــِة  ولــْم يكــْن لهــذا العمــِل أْن يــَرى الّنــوَر لــوال الّتعــاوُن المثمــُر، والّشــرا

العربّيــِة للمســرِح" التــي َلــْم تبخــْل علينــا بالِخْبــراِت وبــذِل الجهــوِد المخلَصــِة ِمــْن أجــِل تحقيــِق الغايــِة 

المرجــّوِة. فللمشــرفين عليهــا الّشــكُر الجزيــُل واالمتنــاُن العميــُق علــى مــا قّدمــوُه ومــا يقّدمونــُه لهــذا المنهــِج 

كَة الفاِعلــَة بيــَن الــِوزارِة ومؤّسســاِت المجتمــِع التــي نأمــُل  مــْن دعــٍم ومتابعــٍة، وإّن هــذا األمــَر ليترجــُم الشــّرا

أْن تزهــَر وتــؤيتَ ثمارَهــا يف حيــاِة أبنائِنــا وبناتِنــا قريًبــا بــإذِن هللاِ. 

يــادَة المأموَلــَة، التــي اتخْذناها يف دولــِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة  ُق الرِّ وبتكاتــِف الجميــِع، وبوعيهــْم، ســنحقِّ

نهًجا ونِْبراًســا.
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مضمون الّدليل

ا  استثماًرا للّرؤية العاّمة لفلسفة دليل المعلّم، والّتي تتبّنى المسرح المدرسّي وسيًطا ترفيهيًّ

ــا؛ يســهم يف الّتنميــة المســتدامة للمجتمعــات  ــا فنيًّ ــا ثقافيًّ ــا ومعرفيًّ ـا وتعليميًّ ونشــاًطا تربويًـّ

العربّيــة الّتــي تســعى جاهــدة إىل ترســيخ القيــم األخالقّيــة والّســلوكّية والمعرفّيــة الّراقيــة بنفــوس 

نشــئها عــن طريــق تبّنيهــا لمنطلقــات تربويّــة نوعّيــة مــن شــأنها أن تبنــي صــرح أفــق معــريفّ 

الّتقــدم  بفعــل  العربّيــة  مجتمعاتنــا  تشــهدها  الّتــي  الّســريعة  والّتغّيــرات  يتماشــى  صميمــّي 

الّتكنولوجــي الكاســح، وهــذا مــا جعــل طرائــق الّتدريــس والبرامــج تعــرف نوًعــا مــن الّتعديــل 

والّتحويــر والّتغييــر بغيــة تجســيد مردوديـّـة علمّيــة ومعرفّيــة تكــون بمســتوى تطلّعــات الّتربويّين 

ــة.  كثــر مــن جيــل يف إصــالح منظومتهــم الّتربويّ الّذيــن خاضــوا أ

وهكــذا نجــد المعطيــات الّســالفة الّذكــر مترجمــة يف هــذا الّدليــل وغيــره مــن األدلّــة المخّصصــة 

تّمــت  اللّذيــن  والّتــدرج  بالّتكامــل  تّتســم  الّتــي  الّدراســّية  الحلقــات  مــن  حلقــة  كّل  لمعلّمــي 

كان ذلــك مــن حيــث المحــاور أم المعاييــر أم الّنواتــج، أم  مراعاتهمــا يف إعــداد هــذا الّدليــل، ســواء أ

مــن حيــث الــّدروس.

يكون على المعلّم بهذه الحلقة الّدراسّية الّتركيز يف أعماله كلّها مع المتعلّمين على استخدام 

الجســد وتقنّيــات اإللقــاء؛ ألّن بقّيــة الــّدروس تمّثــل مرحلــة نحــو الّتعبيــر الحركــّي )الجســديّ( 

والّصــويتّ )اللّفظــي( علــى أن تكــون هــذه الّتعبيــرات مســتمّدة مــن أداء أدوار بعــض الّشــخصيات 

كان ذلــك يف لعــب األدوار أم األلعــاب الّتمثيلّيــة الّتشــاركية، بــل حّتــى يف االرتجــال الحــّر أو  ســواء أ

الموّجــه بهــدف امتــالك القــدرة علــى الّتحكــم يف الجســد والّصــوت وأداء أدوار بهــا ومــن خاللهــا، 

كثــر مــن شــخصّیة  تلــك األدوار الّتــي أضحــى يؤّديهــا وهــو يســتخدم الّدمــى أو يرتــدي القنــاع ألداء أ

يف مشــھد واحــد، كمــا يســتطيع بنــاء شــخصّية مــن اقتــراح المعلـّـم.

أمــا محــور الّنــّص المســرحّي فــإّن دروســه يقصــد منهــا إتقــان الحكــي والّروايــة، مّمــا يتطلّــب 

الّتمريــن علــى كتابــة حكايــات انطالًقــا مّمــا هــو مســموع منهــا يف أثنــاء حكيهــا أو روايتهــا. ويمكــن 

للمعلّــم أن يــدّرب المتعلّميــن علــى كتابــة نهايــة الحكايــة ثــّم ســماع مقّدمتهــا، أو عكــس ذلــك 

كتابــة بدايــة حكايــة ثــّم ســماع نهايتهــا. وهــذه الّتماريــن ُيقصــد منهــا تنميــة الخيــال، وامتــالك 

المتعلّميــن ناصيــة الكتابــة يف تقديــم وروايــة حكايــات أخــرى.

مقدمة 
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وعلــى معلّــم هــذه الحلقــة الّدراســّية أن يعمــل علــى تطويــر مهــارات متعلّميــه يف أدائهــم الّــذي 

كثر من شخصّية  كثر صعوبة؛ إذ بعدما كانوا يتقّمصون شخصّية واحدة صاروا يؤّدون أ أصبح أ

بارتدائهــم - أو باســتخدام الّدمــى- القنــاع، إضافــة إىل مشــاركتهم بمشــروع مســرحّي يعرضــون 

مشــاهده أمــام أصدقائهــم ومعلّميهــم، عــالوة علــى معرفتهــم األكيــدة بالعناصــر الّدرامّيــة للّنــّص 

المســرحّي، وهــذا يتطلّــب مــن المعلّــم إلماًمــا بطبيعــة الفــّن المســرحّي المركّــب بجمعــه بيــن 

الّنــص والعــرض..

خصوصّيات مرحلة الّنمو للمتعّلم 

يهــّم هــذا الكتــاب أطفــال الّســنة الّتاســعة والعاشــرة )9-10( مــن العمــر؛ أي مــا يعنــي متعلّمــي 

نهايــة  مشــارف  علــى  المرحلــة  هــذه  يكونــون  حيــث  والخامــس،  الّرابــع  الّدراســّي  المســتوى 

ــز بأنّهــا مرحلــة تكــّون، حيــث إنّهــم هــذه المرحلــة الزالــوا تابعيــن يف  الّطفولــة المتأّخــرة الّتــي تتمّي

جــّل تصرّفاتهــم للكبــار، ومعتمديــن عليهــم يف هــذه الّتصرّفــات.

يف ســّن )8 إىل 11( تتعــّدل رمــوز المتعلـّـم ومعتقداتــه، ويترتـّـب علــى ذلــك أن يصبــح االســتدالل 

كثــر اتســاًما بالمنطــق والموضوعّيــة، ويتحكّــم يف اللّعــب يف هــذه المرحلــة  واســتخدام الّرمــوز أ

نظــام جماعــّي، ومواثيــق الّشــرف، والّطابــع الّــذي تتمّيــز بــه هــذه األلعــاب المنّظمــة والّتــي قــد 

تســتمّر إىل مرحلــة الرّشــد هــو أنّّهــا عبــارة عــن تمّثــل للواقــع علــى شــكل خيــال مبتكــر. )د. عفــاف، 

الّطفــل المبــدع ص 41.(

ومــا يمكــن اســتنتاجه مّمــا تقــّدم هــو أّن اللّعــب ليــس نزوًعــا مــن الّطفــل إىل اللّعــب بقــدر ماهــو 

ــا، مــادام هــو اإلطــار  تعبيــر عــن حاجــة أصيلــة لديــه، إاّل أّن اللّعــب يمكــن أن يكــون وســيًطا تربويًّ

األفضــل للّنمــو يف مراحــل الّنمــو جميعهــا. واللّعــب بحكــم كونــه يعتمــد علــى الّتلقائيــة والخيــال 

اللّذيــن ال يكــون هنــاك أيّ ابتــكار دونهمــا، فهــو بذلــك أنســب مدخــل إىل تنفيــذ مداخــل وأســاليب 

وبرامــج تنميــة اإلبــداع.

- كمــا يعتبــر اللّعــب الّتركيبــي مــن المظاهــر الممّيــزة لنشــاط اللّعــب يف مرحلــة الّطفولــة المتأخــرة 

)9 إىل 12( وهــو يبــدو علــى شــكل أنشــطة يقــوم فيهــا الّطفــل ببنــاء ِخيــام ومنــازل، وعمــل نمــاذج 

مــن الّطيــن.

- وعندمــا ننظــر إىل متعلّمــي هــذه المرحلــة الّتــي هــي كمــا رأينــا مرحلــة نهايــة الّطفولــة المتأّخــرة 

ا  ا مــن مرحلــة المراهقــة المبكــرة، إّن لــم نقــل إنّنــا نكــون يف هــذه المرحلــة قريبيــن جــدًّ القريبــة جــدًّ
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منهــا، حيــث نجدهــا تصــادف المرحلــة الّثالثــة يف رســوم متعلّمــي هــذه المرحلــة، والّتــي يظهرونهــا 

يف رســومهم هاتــه، وتعّبــر عــن خصائــص المــكان ذي األبعــاد الّثالثــة، كمــا تعّبــر كذلــك عــن ارتقــاء 

هــذه الرّســوم عندهــم، األمــر الّــذي يجعلهــم أقــرب إىل الواقــع المــريئّ، وهــو الّشــيء نفســه الّــذي 

يكــون عليــه يف األلعــاب الّتمثيلّيــة الخاّصــة بمحــاكاة وتقليــد بعــض الّشــخصّيات الّتــي يقومــون 

بأدوارهــا مــن الواقــع المعيشــي. 

ــة )10-11-12( والّتــي تقتــرب مــن ســنوات المراهقــة تشــير أيًضــا إىل  - وهــذه المرحلــة العمريّ

اتّجــاه المتعلّميــن إىل الّتعبيــر الواقعــّي؛ حيــث يصاحــب رســومهم، كما يصاحب كذلك تعبيراتهم 

المســرحّية والتوّجــه نحــو العــادات الّتقليديـّـة الّشــائعة والمألوفــة عندهــم ومحاكاتهــا.

- وهكــذا نجــد أطفــال هــذه المرحلــة يمتلكــون القــدرة علــى الّتمييــز يف اللـّـون والّشــكل والمســافة 

والمســاحة، حيــث تتّضــح لديهــم الّصيغــة الكلّيــة )الجشــتالت( مّمــا يجعلهــم يقومــون بخلــق 

الّذيــن  المتعلّميــن  مــن  قليــل  عــدد  إاّل  المرحلــة  هــذه  إىل  يصــل  ال  إذ  والمســاحات،  األشــكال 

يمتلكــون قــدرة علــى الّتمييــز، وذلــك بعــد أن كانــوا يعتمــدون علــى خيالهــم يف تعبيرهــم الفّنــّي 

كــرة والواقــع المعيــش. كثــر علــى الّذا )رســًما أو تمثيــاًل(، وأصبحــوا يعتمــدون أ

كــر بشــكل مبّســط وواضــح لتيســير  يرتكــز هــذا المنهــاج علــى صياغــة المعطيــات الّســالفة الذِّ

تنفيــذ المعلّميــن والمنّشــطين لــه مــع المتعلّميــن يف هــذه المرحلــة بشــكل منهجــّي لتقريــب 

والفئــة  الــّدرس،  أو  الّنشــاط  موضــوع  تتضّمــن  جــذاذة  مــن  انطالًقــا  ومعطياتــه؛  مفاهيمــه 

المســتهدفة، وتحديــد المــّدة الّزمنّيــة المخّصصــة لــكّل مرحلــة مــن مراحــل الّتنفيــذ، باإلضافــة إىل 

تحديــد الهــدف اإلجــرايئّ الخــاّص بالّنشــاط أو المــاّدة المنتقــاة مــن المنهــاج الّدراســّي المقــّرر وفــق 

االعتبــارات المعرفّيــة والمهاريـّـة والّســلوكّية المطلــوب تشــّرب األطفــال لهــا، والّتمــرُّن علــى أدائهــا، 

كان ذلــك يف  إىل جانــب مراحــل الّتقييــم المطلــوب الّتحّقــق منهــا يف بلــوغ نواتــج الّتعلّــم ســواء أ

ــا، أم الّتقييــم الّتقريــريّ يف نهايــة كّل حّصــة مــن  المراحــل الّتشــخيصّية أم الّتكوينّيــة تكويًنــا مرحليًّ

الحصــص المقــّررة للمــاّدة، عــالوة علــى الّتقييــم الفصلــّي والّســنويّ الّنهــايئ، دون إغفــال العــّدة 

الّتربويّــة المطلوبــة والمســاعدة يف الّتنفيــذ، علًمــا أّن معلّــم المــاّدة مطالــب بالمرونــة يف الّتنفيــذ 

وحســن اختيــار المداخــل يف الّتعاطــي مــع األطفــال حســب خصوصّياتهــم الّنفســية والجســديّة 

ــة.  بهــذه المرحلــة العمريّ

تمهيد ) محاور وأنشطة ماّدة الّدراما للّسنوات من 1 إىل 6 (:

بــال شــّك فــإّن تحقيــق نتائــج هــذا المنهــج هــو رهيــن يف جانــب كبيــر منــه إىل ثقافــة المعلّــم،  
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وتقييمــه الــّذايت واهتمامــه بالّتأهيــل المســتمّر ونباهتــه، وحســن تدبيــره، ويقظتــه، وتواصلــه الــّرايق 

ــزًّا للّطــاّلب حّتــى  مــع المتعلّميــن بحيــث يكــون بصفاتــه المعرفّيــة والخلقّيــة واإلنســانّية محفِّ

يقبلــوا علــى الّتحصيــل، تحقيًقــا لمتعــة االشــتراك مــع اآلخــر يف الوصــول إىل المعرفــة ومحّبــة 

ــا يشــرف عليــه معلّــم يضــع  تقاســمها معــه، إذ ال معنــى لــدرس المســرح حينمــا ال يكــون جماعيًّ

نصــب عينيــه تفّهــم الّطــاّلب ومســاعدتهم وتدريبهــم حّتــى ُيخرجــوا مــا يكمــن فيهــم مــن طاقــات 

ــاة الغــد والمســتقبل األفضــل. ــم يعــي ُمســبًقا أنّــه يعيــش حياتــه مــع بُن ــة، وهــو معلّ إبداعّي

الّدليــل مســتمّدة مــن فلســفة المســرح نفســه، باعتبــار المســرح ظاهــرة  تعتبــر فلســفة هــذا 

ــا يف مراحــل  إنســانّية ترصــد تاريــخ وجــود اإلنســان علــى األرض، وهــذا الرّصــد هــو مــا تــراه متجليًّ

نمــو اإلنســان منــذ الــوالدة حّتــى آخــر مراحــل عمــره، وهــذه المراحــل العمريـّـة هــي نفســها مراحــل 

تطــّور المســرح وتجــّدده؛ إذ ال يمكــن فصــل هذيــن الّتاريخيــن عــن بعضهمــا )تاريــخ اإلنســان 

وتاريــخ المســرح(، ومــا يمكــن قولــه يف العالقــة بيــن هذيــن الّتاريخيــن هــي أنّهــا عالقــة تقاطــع 

وتكامــل، األمــر الّــذي يمنــح المســرح صفتــه كظاهــرة إنســانّية حّيــة بحيــاة اإلنســان واســتمرار 

تواجــده.

وانطالًقــا مــن الّرؤيــة الفلســفّية للمســرح وروحــه المتمّثلــة يف )الّدرامــا( الّتــي يمكــن اعتبارهــا 

القلــب النابــض والموّحــد بيــن ميــالد اإلنســان ومســرحه الـّـذي هــو مســرح طفــل أي مســرح ينبثق 

مــن نســغ حياتــه، ثــّم الّتفكيــر باســتخراج المحــاور الّســّتة الّتــي ينبنــي عليهــا منهــاج )الّدرامــا( 

ــم. والمســرح الّــذي تضّمــه دفتــا هــذا الّدليــل الموّجــه للمعلّ

ينشــد الّدليــل تيســير مهّمــة المعلّــم -  بدرجــة كبيــرة - يف تدريســه مــاّدة )الّدرامــا( والمســرح؛ 

ليكــون ُمعيًنــا لــه يف االضطــالع بهــذه المــاّدة ذات الخصوصّيــة الفّنّيــة والّترفيهّيــة والجمالّيــة، 

ديناميكّيــة  بطريقــة  والّتعلّمّيــة  والّتعليمّيــة  األخالقّيــة  القيــم  تبليــغ  مهّمــة  حملهــا  جانــب  إىل 

ــذي يستشــّف  يعشــقها المتعلّمــون، ويغلــب فيهــا الجانــب الّتطبيقــّي علــى الجانــب الّنظــريّ الّ

مّمــا يمارســون مــن ألعــاب تمثيلّيــة ابتكاريّــة وتشــاركّية جماعّيــة، ومّمــا يشــاهدون مــن عــروض 

تشــحذ فضولهــم لمعرفــة نوعهــا وشــكلها، وكّل ذلــك دون أّن تكــون ضالّــة المعلّــم المنشــودة 

تكويــن فّنانيــن محترفيــن إاّل إذا أقبــل بعضهــم برغبــة وحــّب علــى اســتثمار موهبتهــم يف مجــال 

)أب الفنــون(، مســتفيدين مّمــا تلّقــوه مــن معــارف ومــدارك لفظّيــة وغيــر لفظّيــة ومســموعة 

ومرئّيــة لونًــا وحركــة وشــكاًل وإيقاًعــا وصوتًــا وصــورة...

لقد رأت فلسفة دليل المعلّم  إذن أن ترتكز على ما يأيت:
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الفصل األول: الدراما يف الصفوف من األول حتى الثالث: 

تمهيد:

    تتميز هذه المرحلة بانتقال الطفل إىل مرحلة المدرسة، وبانتقاله التدريجي من مرحلة 

المزج بين الواقع والخيال والتخيل اإليهامي إىل تخيل إبداعي واقعي، نظًرا لنمو قدراته 

الذهنية وخاصة االنتباه والمالحظة، فيصبح قادًرا على التحليل والتفسير والربط، كما ينتقل 

من التفكير الحسي إىل التفكير المجرد ثم إىل االبتكاري نتيجة نمو ذكائه وقدرته على التفكير 

ومع أن قدرته على التذكر تكون قد نمت. إال أن مخزون المفردات والعبارات عنده ليس 

كافًيا للتعبير الكتايب وكذلك مهارته يف الصياغة. واستناًدا على ذلك تّم وضع المحاور التالية:

التمثيل.. 1

النص المسرحي.. 2

 اإلخراج المسرحي.. 3

 الثقافة المسرحية.. 4

 التذوق الفني.. 5

 تكامل الفنون والعلوم والمعارف والتكنولوجيا.. 6

األهداف العامة )المعايير( للحلقة األوىل )الصفوف من األول حتى الثالث(:

 تنمية القدرات الحسية )الحواس الخمس( والقدرات الذهنية     )االنتباه/المالحظة/. 1

التركيز/التحليل/االستنتاج/التخيل/االبتكار( وملكتي اإلصغاء والمشاهدة عند المتعلم.

 تعزيز ثقة المتعلم بنفسه، وتعويده على العمل الجماعي وعلى التعبير عن نفسه . 2

وأفكاره الخاصة، وعلى التواصل ومشاركة اآلخرين بالتعبير الشفهي وبالحركة والتحرك 

وعلى قبول اآلخر.

 تنمية القدرة على التعبير بالحركة وبالصوت لدى المتعلم.. 3

مــاّدة )الّدرامــا( يف المدرســة هــي نشــاط فّنــي علمــّي تربــويّ يســتمّد أهّمّيتــه مــن كونــه مــاّدة 

عملّيــة ونظريـّـة ال تحّقــق أهدافهــا إاّل بالممارســة الّتطبيقّيــة، وعليــه فقــد رأينــا تقســيمها إىل ســّتة 

محــاور، تتــدّرج أنشــطتها وأهدافهــا تبًعــا للمراحــل الّتعلّمّيــة المدرســّية، علــى أن يــأيت تحصيــل 

أّمــا  الّنظريــة فقــط،  المعــارف فيهــا مــن خــالل الممارســة والعمــل ال مــن خــالل المحاضــرات 

المحــاور فهــي:

المحاور الرّئيسة لماّدة )الّدراما( من الّصّف األّول حّتى الّسادس:*
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 تعريف المتعلم على فنون المسرح واللعب وفق معطياتها.. 1

 إغناء معرفة المتعلم بالعروض المسرحية وأنواعها.. 2

إثراء قدرة المتعلم على استيعاب مقومات العرض المسرحي وتنمية البعد الجمايل فيه.. 3

أوالً: محور التمثيل )األلعاب التمثيلية(

مجاالته:

-  األلعاب التمثيلية ومحتواها:

- ألعاب التواصل بالعبارة و بالحركة.

- ألعاب تنمية قدرات المتعلم الحسية والذهنية.

- ألعاب تنمية قدرات المتعلم على التعبير بحركة الجسد وبالصوت وباستخدام األشياء أو 

يف لعب األدوار االرتجايل.

الهدف التطبيقي النهايئ للمرحلة:

أ- يؤدي المتعلم دوًرا يف مشهد تمثيلي مثبت من ارتجال، مبرًزا بوضوح سمات الشخصية 

والحالة العامة للموقف المسرحي.

ب- يحول أألدوات الجامدة إىل دمى مبتكرة أو أقنعة.

األهداف التعليمية:

- يقدر المتعلم على:

 التعبير عن مواقفه ومشاعره الشخصية ورؤاه الخاصة به تعبيًرا واضًحا مستخدًما . 1

الصوت والعبارة والحركة الجسمانية .

 ابتكار الحوارات والتعبيرات الجسمانية المتوافقة مع أحداث متخلية أو معاشة أو . 2

بناء على معطيات موقف تمثيلي ارتجايل.

كتساب الثقة بنفسه ومهارة يف التعبير ومرونة جسدية وذهنية وقدرة على التخيل  - ا

واالبتكارر.

- التعود على التعبير أمام الغير واإلصغاء والقبول باآلخر والعمل معه أو مشاركته العمل 

بانضباط وإلتزام .
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األنشطة والوسائل والطرائق المناسبة لتحقيق األهداف

ألعاب التواصل والمشاركة بالعبارة :

- التعريف عن النفس أو عن اآلخرين ) كأن يتحدث بصوت عال وواضح عن ذاته أو عن 

منزله وأهله وجيرانه أو أي حدث لفت انتباهه...( وذلك يف فترة محادثة مع المعلم ورفاقه.

- رواية حدث معيش.) كأن يخبر عن حادث سيارة أو زيارة قام بها أو رحلة أو معلومة 

قرأها...( أمام اآلخرين.

- تركيب أحداث حكاية مع اآلخرين انطالًقا من جملة أو رسم أو صورة أو صوت أو مكان...) 

كأن يطلق المعلم عبارة "رأيت فيالً يف الشارع" ثم يطلب إىل المتعلمين تركيب أحداث رواية 

وصول الفيل إىل الشارع...(

ألعاب التواصل والمشاركة بالحركة:

 التحرك مع المجموعة يف مكان اللعب )مأل المكان بشكل متوازن أو تحديد حدود 	 

المكان بالتحرك مع المجموعة....( تبعاً لتوجيهات المعلم.

 تقليد اآلخر )كأن يقلد مشية رفيقه أويقف أمامه ويتبع حركاته كخياله...(	 

 التحرك بموازاة تحرك وحركة اآلخر )كأن يتحرك ردًّا على حركة اآلخر بإنسجام يف الشكل 	 

و اإليقاع أو عكسهما..(

 التحرك بإشارات من اآلخر )كأن يعطيه أحدهم إشارات للتحرك فيستجيب...(.	 

ألعاب تنمية قدرات المتعلم الحسية والذهنية:

- انطالًقا من :

ا أو  * الحواس الخمس ) كأن يتلمس أويشم أو يتذوق أو يسمع أو يرى شيًئا ما ويعبر لفظيًّ

ا عن إحساسه أو ردة فعله ثم يتذكر أو يتخيل مواقف مشابهة لما يحسه ويبتكر ردود  حركيًّ

فعل على إطار أو موقف جديد يطرحه المعلم أو أحد رفاقه(.)أو كأن يركز على حاسة السمع 

للحاق بمصدر صوت ما ضمن مجموعة تصدر أصواتًا مختلفة وهي تتحرك(

*المحسوس والمتخّيل )كأن يتلمس أو يتذوق أو يشم مادة ما وهو مغمض العينين 

ويتخيل شكلها ولونها وماهيتها ... إلخ بتدخل وتحفيز من المعلم حتى وإن لم يطابق ما 

يقوله حقيقة المادة، المهم تنسيقه ما بين المحسوس والمتخيل(

*المشاهدة واإلصغاء )كأن يشاهد صورة ما أو يصغي لصوت ما ثم يبني رواية بأبطالها 

وظروفها ونهايتها منطلًقا مما شاهد أو مما سمع ...(

ألعاب تنمية قدرات المتعلم على التعبير بحركة الجسد وبالصوت وباستخدام األشياء ويف 

حالة أداء دور تمثيلي:
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*بحركة الجسد:

- ألعاب التعرف على مفاصل الجسد و إىل مركز انطالق الحركة فيه وانتقالها عبر المفاصل. 

) كأن يطلب المعلم إىل المتعلم محاكاة حركة تموج المياه انطالًقا من ثبات قدميه على 

األرض حتى انتهائها بأخمص يديه... (

- ألعاب التعبير بالحركة والتنقل يف حيز اللعب عن شخصية أو حيوان أو شيء أو حالة أو 

مشاعر أو حالة الطبيعة أو الظروف المحيطة ) كأن يعبر عن حالة شخصية يف حالة رعب 

والطقس ماطر وعاصف...إلخ أو عن هر جائع يحاول سرقة الطعام...إلخ (.

*بالصوت:

- ألعاب الشهيق والزفير ) كأن يطلب المعلم إىل المتعلمين سحب الحائط بشهيقهم ودفعه 

بزفيرهم...إلخ (

- ألعاب التدرج الصويت ) كأن يطلب المعلم أن يرفع التالميذ درجة حدة صوتهم مع ارتفاع 

يده...إلخ (

- ألعاب القوة الصوتية ) كأن يطلب المعلم إىل المتعلمين إيقاظه بمناداته وال يستجيب 

كبر... ( حتى ينادونه بقوة أ

- ألعاب التنغيم الصويت ) كأن يطلب المعلم إىل التالميذ إصدار صوت واللحاق بحركة يده 

المتوجة لتنغيم الصوت صعوًدا أو هبوًطا.... (

- ألعاب التعبير بالصوت عن شخصية أو حيوان أو شيء أو حالة أو مشاعر أو حالة الطبيعة 

أو الظروف المحيطة ) كأن يحاكي صوت آلة يختارها أو هر أو آلة عصير الفاكهة يف حاالت 

شعورية متنوعة / آلة حزينة أو فرحة...إلخ (

*باألشياء:

- ألعاب استخدام األشياء وفق وظيفتها يف عدة احتماالت ) كأن يجلس على الكرسي يف 

عدة أوضاع (.

- ألعاب إعطاء األشياء وظائف يتخيلها هو ) كأن يستخدم الكرسي كسيارة مثالً (.

- تحويل أشياء إىل دمى واللعب بها ألداء مشاهد تمثيلية.

- ألعاب التمثيل باألقنعة.

*بلعب األدوار االرتجايل:

- ألعاب أداء األدوار، ارتجاالً، يف موقف تمثيلي يحدده المعلم يكون مرجعه حكاية أو حدث 

أو مادة دراسية أو تطويًرا أللعاب تنمية الحواس الخمس أو اإلصغاء والمشاهدة أو محاكاة 

الشخصيات والحيوانات واألشياء.
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ثانًيا: النص المسرحي

ا انطالًقا من قصة أو حدث  الهدف التطبيقي النهايئ للمرحلة: أن يبتكرالمتعلم موقًفا تمثيليًّ

أو مشاهدة أو إنصات محدًدا الحبكة والحالة والشخصيات والصراع

األهداف التعلمية:

يقدر المتعلم على:

- ارتجال الحوار والحركة والتحرك والعناصر التشكيلية  المناسبة لموقف معين.

- المساهمة بوعي يف تكوين موقف تمثيلي بعناصره الكاملة ) الحالة والشخصيات والحبكة 

والزمان والمكان(

يكتسب المتعلم:

- مهارة يف المالحظة والتركيز والتحليل والتخيل واالبتكارر.

- مرونة يف التفكير.

األنشطة والوسائل والطرائق المناسبة لتحقيق األهداف:

- مشاركة المتعلم يف المحادثة التي يجريها المعلم لتثبيت عناصر موقف قابل لالرتجال 

قبل بدء اللعب.

- إشراك المعلم التالميذ المشاهدين )الذين ال يشاركون باللعب( يف المحادثة والطلب 

إليهم إعطاء اقتراحات حول الحبكة والشخصيات وبايق العناصر وتحديد بدء وانتهاء االرتجال 

ومناقشة صوابيتها.

ثالًثا: اإلخراج المسرحي

الهدف التطبيقي النهايئ للمرحلة

 إعطاء أفكار صائبة لبناء موقف تمثيلي.

األهداف التعّلمية:

يقدر المتعلم على:

 ارتجال الحوار والحركة والتحرك والعناصر التشكيلية  المناسبة لموقف معين .	 

 المساهمة بوعي يف تكوين موقف تمثيلي بعناصره الكاملة ) الحالة والشخصيات 	 

والحبكة والزمان والمكان(

يكتسب المتعلم:	 

 مهارة يف المالحظة والتركيز والتحليل والتخيل واالبتكار.	 
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 مرونة يف التفكير.	 

األنشطة والوسائل والطرائق المناسبة لتحقيق األهداف:

- مشاركة المتعلم يف المحادثة التي يجريها المعلم، لتثبيت عناصر موقف قابل لالرتجال 

قبل بدء اللعب.

- إشراك المعلم التالميذ المشاهدين )الذين ال يشاركون باللعب( يف المحادثة ويطلب إليهم 

إعطاء اقتراحات حول الحبكة والشخصيات، وبايق العناصر، وتحديد بدء وانتهاء االرتجال 

ومناقشة صوابيتها.

رابًعا: الثقافة المسرحية

الهدف التطبيقي النهايئ للمرحلة:

يعرف بوضوح نوع العرض المسرحي الذي شاهده ويعدد عناصره ويميز بينها وبين عناصر 

عرض آخر.

األهداف التعلمية:

يقدر على:

 التمييز بين أنواع العروض المسرحية وأنواع أمكنة العرض.	 

 تحديد عناصر العرض المسرحي.	 

يكتسب:

 مهارة يف التحليل والمقارنة.	 

يتعود:

 إظهار رد الفعل ضمن المجموعة.	 

 المناقشة مع المجموعة.	 

األنشطة والوسائل والطرائق المناسبة لتحقيق األهداف:

 حضور عروض يف المسارح أو المدرسة )عرضين يف السنة(.	 

 زيارة مسارح أو قاعات تدريب للعروض.	 

 إجراء لقاءات مع عاملين يف المسرح.	 
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خامًسا: التذوق الفني:

الهدف التطبيقي النهايئ للمرحلة:

يعطي رأيه الذايت والموضوعي بالعرض المسرحي ويقارن بينه وبين عروض أخرى مبيًنا 

نقاط التوافق أو التنافر.

األهداف التعلمية:

يقدر على:

- فهم ومناقشة المسرحيات وإبداء الرأي الذايت يف عناصر العرض المسرحي.

يكتسب:

- مهارة يف التفكير التسلسلي والربط المنطقي.

- مهارة يف فصل الذايت عن الموضوعي.

يتعود على:

- عرض رأيه الذايت.

- تشكيل رأي موضوعي.

األنشطة والوسائل والطرائق المناسبة لتحقيق األهداف:

 حضور عروض مسرحية.. 1

 مناقشة المسرحيات ضمن الصف أو مع المجموعة بإدارة المعلم.. 2

ا.. 3  اإلجابة عن أسئلة حول مكونات العرض شفهيًّ

سادًسا: تكامل الفنون والمعارف والعلوم والتكنولوجيا:

الهدف النهايئ للمرحلة:

يميز المتعلم عناصر العرض المسرحي والمؤثرات الصوتية والضوئية ووسائط العرض 

ويكتشف دورها يف إغناء العرض المسرحي.

األنشطة والوسائل والطرائق المناسبة لتحقيق األهداف:

 نشاطات صنع الدمى من مواد من البيئة المحيطة.	 

 نشاطات بناء الموقف المسرحي استناًدا لمعطى معريف من المواد المعرفية أو العلمية 	 

أو الفنية.

 مناقشة العروض المسرحية وعناصرها المشهدية والصوتية.	 

 استخدام الوسائل التكنولوجية يف بناء الموقف المسرحي أو أدائه.	 
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الفصل الثاين

الدراما يف الصفوف من الرابع حتى السادس 

وتتكون محاورها من:

 التمثيل.. 1

النص المسرحي.. 2

 اإلخراج المسرحي.. 3

 الثقافة المسرحية.. 4

 التذوق الفني.. 5

 ترابط الفنون والعلوم والمعارف والتكنولوجيا. 6

األهداف العامة للصفوف من الرابع حتى السادس:

 مساعدة المتعلم على تطوير قدراته الحسية والذهنية.. 1

 تنمية مواهب وقدرات المتعلم التعبيرية بالحركة والصوت والعبارة.. 2

 تطوير قدرة المتعلم على االشتراك بوعي يف التمثيل االرتجايل فرديًّا ومع المجموعة . 3

وتمثيل النصوص الناتجة عنه.

 تنمية روح العمل مع الجماعة بانتظام وإيجابية.. 4

 تطوير قدراته يف تأليف وتركيب المشاهد التمثيلية باستخدام معارفه العلمية والفنية . 5

والثقافية.

 تطوير معارفه يف فنون العرض وتنمية حسه النقدي حيالها.. 6

أوالً: التمثيل

مجاالته:

- تمارين تنمية قدرات المتعلم على التعبير بحركة الجسد وبالصوت وباستخدام األشياء .

- أداء أدوار يف مسرحية.

- تمارين التمثيل بالدمى وباألقنعة.

- تمارين يف التمثيل الحركي واإليمايئ.

الهدف التطبيقي النهايئ للمرحلة:

أ- يؤدي المتعلم مشهداً صامتاً أو منطوقا يبدي فيه مهارة يف اإليماء أو اإللقاء أو الغناء 

كتسبه من تمارين تنمية قدرات التعبير الجسدي أو التعبير الصويت. مستنداً لما ا



حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة18

كثر من شخصية يف مشاهد يستخدم فيها األدوات الجامدة أو  ب- يكتسب مهارة يف أداء ا

الدمى أو األقنعة.

األهداف التعليمية:

يقدر المتعلم على:

 التعبير بجرأة وبصورة واضحة عن أحاسيسه ومواقفه بالعبارة والحركة والتنقل يف . 1

حالتي التعبير عن نفسه أو التمثيل.

 ابتكار الحوارات والتعبيرات الجسمانية المتوافقة مع أحداث متخلية أو معاشة أو بناء . 2

على معطيات موقف تمثيلي ارتجايل.

 تمثيل دور بثقة ومسؤولية مظهراً بوضوح سمات وحاالت الشخصية وفق خطة إخراج . 3

العرض المسرحي.

كتساب المهارة يف تطويع معطياته ومرونته الجسدية والفكرية لإللتزام بخطة العمل. - ا

- التعود على المشاركة بوعي والتزام ومسؤولية.

األنشطة والوسائل والطرائق المناسبة لتحقيق األهداف

ألعاب وتمارين تنمية قدرات المتعلم على التعبير بحركة الجسد وبالصوت وباستخدام 

األشياء.

*بالجسد:

- تمارين وعي حركة الجسد وتقوية متانته .

- ألعاب التعبير الجسدي عن شخصية أو حيوان أو شيء أو حالة أو مناخ عام بشكل حر ثم 

موّجه.

- تمارين التمثيل اإليمايئ وتقنياته.

- تمارين التمثيل بالقناع.

*بالصوت:

- تمارين تقوية القدرة الصوتية. )راجع تمارين الحلقة األوىل(

- تمارين اإللقاء /مخارج الحروف/ إلقاء نصوص متنوعة )شعرية ونثرية ومسرحية...(

- تمارين التمثيل من خلف ستار.

- تمارين التمثيل بالدمى.

- تمارين التمثيل اإلذاعي تقنية التعامل مع الميكروفون.

أداء األدوار المسرحية:
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- تمارين دراسة الشخصية وتحديد سماتها الجسدية والفكرية واالجتماعية.

- تمارين دراسة تطور الشخصية وعالقتها بالحبكة وببايق الشخصيات.

- تمارين األداء والعالقة مع خطة اإلخراج ومتطلباته.

- تمارين األداء واإللتزام.

ثانًيا: النص المسرحي.

الهدف التطبيقي النهايئ للمرحلة:

أن يقدر المتعلم على كتابة نص مسرحي مبتكًرا الحبكة والشخصيات والزمان والمكان، 

منفرًدا أو باالشتراك مع غيره باللغة العربية أو اإلنكليزية األهداف التعلمية:

يقدر المتعلم على:

- كتابة أو المشاركة يف كتابة نص تمثيلي.

- تحديد عناصر الحبكة المسرحية.

يكتسب:

 مهارة يف وعي مكونات النص المسرحي.. 1

 مهارة يف التحليل و التخيل واالبتكارر والتأليف المسرحي.. 2

يتعود:

 المالحظة والتحليل والتركيب باالستفادة من المعارف والمعيش اليومي.	 

األنشطة والوسائل والطرائق المناسبة لتحقيق األهداف.	 

 المشاركة يف أو متابعة تمارين االرتجال.	 

 تمارين يف تدوين االرتجال وإعادة توليفه.	 

 تمارين تحويل الحكاية أو الحدث أو المعطى المعريف )أديب أو تاريخي أو فكري...( إىل 	 

نص مسرحي مكتوب.

ثالثا: اإلخراج المسرحي

الهدف التطبيقي النهايئ للمرحلة :

ا مكتمل العناصر )العناصر المشهدية/  يتصور المتعلم وينفذ، منفرًدا، مشهًدا مسرحيًّ

العناصر الصوتية / عناصر تماسك المشهد/ أداء الشخصيات( ويربطها بفهمه ورؤيته 

للنص فهًما دقيًقا.

األهداف التعليمية:
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يقدر على:

- رؤية مستلزمات تنفيذ العرض المسرحي كاملة.

يكتسب:

- مهارة يف التنسيق والمواءمة بين التخطيط والتنفيذ.

يتعود:

- المثابرة والمرونة الفكرية.

- العمل ضمن مجموعة.

األنشطة والوسائل والطرائق المناسبة لتحقيق األهداف

- تمارين تحليل التص المسرحي.

- تمارين تعرف عناصر العرض المسرحي المشهدية والصوتية المتناسقة مع موضوع 

النص.

- تمارين اإلرشاد والتدريب التي تساعد المتعلم على تعرف:

 عالقة أداء الشخصيات والعناصر المشهدية والعناصر التشكيلية بموضوع النص . 1

وحبكته الدرامية.

 عناصر تماسك المشهد )أداء وإيقاع ومؤثرات...(.. 2

رابًعا: الثقافة المسرحية.

الهدف التطبيقي النهايئ للمرحلة:

يمكنه بمهارة استنتاج السمات المشتركة ما بين العرض المسرحي الذي شاهده وما بين 

معارفه أو مشاهداته.

األهداف التعلمية:

يقدر على:

- التمييز بين أنواع العروض المسرحية وتحديد مقوماتها.

- المقارنة بين العروض المسرحية.

يكتسب:

- مهارة يف التحليل والمقارنة.

يتعود:

- المالحظة والتحليل واالستنتاج بموضوعية.
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األنشطة والوسائل والطرائق المناسبة لتحقيق األهداف

 حضور عروض يف المسارح أو المدرسة )عرضين يف السنة(.	 

 زيارة مسارح أو قاعات تدريب للعروض.	 

 إجراء لقاءات مع عاملين يف المسرح.	 

 التمرس يف تحليل عناصر العرض المسرحي بإرشاد وتوجيه المعلم.	 

خامًسا: التذوق الفني.

الهدف التطبيقي النهايئ:

يتمكن من كتابة تقرير حول العرض المسرحي و عناصره مبديًا رأيه الذايت ورأيه الموضوعي 

المعلل.

األهداف التعلمية:

يقدر على:

- فهم ومناقشة العروض المسرحية وإبداء الرأي الذايت والموضوعي يف عناصر العرض 

المسرحي.

يكتسب:

 مهارة يف التحليل الفني.	 

 مهارة يف فصل الذايت عن الموضوعي.	 

 مهارة يف مناقشة األراء  والتوصل إىل استنتاجات.	 

يتعود:

 التسلسل المنطقي يف التفكير والمقارنة.	 

 اإلصغاء لآلخر والحوار.	 

 تكوين رأي موضوعي.	 

األنشطة والوسائل والطرائق المناسبة لتحقيق األهداف

- مناقشة المسرحيات واإلفصاح عن موقفه منها ضمن الصف أو مع المجموعة بإدارة 

المعلم.

- صياغة تقارير حول العروض المسرحية واتخاذ موقف من مكوناتها ) النص/ التمثيل/ 

عناصر العرض المرئية والصوتية/ تفاعل الجمهور(.

- محاورة منفذي األعمال المسرحية.
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- عقد ندوات تحليلية حول العروض.

سادًسا: تكامل الفنون والمعارف والعلوم والتكنولوجيا:

الهدف النهايئ للمرحلة:

يستخدم المتعلم استخداًما صائًبا مكتسباته ومعارفه يف الفنون كافة والعلوم واآلداب 	 

والتكنولوجيا يف إيجاد حلول لمشاكل إيصال األفكار يف العرض المسرحي.

األنشطة والوسائل والطرائق المناسبة لتحقيق األهداف:

 نشاطات صنع الدمى واألقنعة.	 

 نشاطات بناء الموقف المسرحي استناًدا لمعطى معريف من المواد المعرفية أو العلمية 	 

أو الفنية.

 مناقشة العروض المسرحية وعناصرها المشهدية والصوتية.	 

 استخدام الوسائل التكنولوجية يف بناء الموقف المسرحي و أدائه.	 

* المعلومات الموجودة يف هذه المادة مستخرجة من الدليل العريب للمسرح المدرسي 

الوارد يف مشروع استراتيجية تنمية وتطوير المسرح المدرسي يف الوطن العريب ، الصادر عن 

الهيئة العربية للمسرح، يف إبريل من العام 2015 .
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تمثيل ارتجايل

ألعاب تمثيلية

أداء مشاهد 

تدرج أنشطة محور التمثيل 

رسوم توضيحية:
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أنشطة الدراما والمتعلم 

التمثيل

اإلخراج

التذوق 
الفني

النص 
المسرحي

الثقافه 
المسرحية

تكامل الفنون 
والعلوم والمعارف 

والتكنولوجيا

المتعلم
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محاور األلعاب التمثيلية

األلعاب التمثيلية

التمثيل االرتجايل

ألعاب تنمية 
القدرات الحسية 

والذهنية 
والعصبية

ألعاب تنمية 
القدرات 
التعبيرية

ألعاب التواصل

 و المشاركة
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أنشطة األلعاب التمثيلية

األلعاب التمثيلية

التمثيل االرتجايلألعاب التواصل و المشاركة

ألعاب تنمية القدرات الحسية والذهنية 
ألعاب تنمية القدرات التعبيريةوالعصبية

ألعاب التواصل بالحوار. 1

ألعاب التواصل بالحركة. 2

االرتجال انطالًقا من حكاية. 1

االرتجال انطالًقا من موقف مبتكر. 2

ألعاب تنمية الحواس الخمس. 1

ألعاب تنمية  القدرات الذهنية . 2
والعصبية

ألعاب تنمية القدرات التعبيرية . 1
بالجسم

ألعاب تنمية  القدرات التعبيرية . 2
بالصوت
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أنشطة ألعاب التواصل بالحوار

بناء حكاية انطالًقا 
من عبارة التعبير عن الذات

بناء حكاية 

انطالقا من صوت 

بناء حكاية 

انطالًقا من صورة 

بناء حكاية انطالقا 
من حدث مصدره 

المحيط االجتماعي أو 
المدرسي

ألعاب التواصل بالحوار
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أنشطة ألعاب المشاركة والتواصل بالتحرك

ألعاب التواصل 
بالتحرك

ألعاب تعرف

 حيز اللعب
ألعاب تقليد اآلخر 

يف التحرك

ألعاب ملء الحيز 
مع المجموعة

ألعاب االعتماد 
على اآلخر يف 

التحرك
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ألعاب تنمية 
القدرات التعبيرية 

بالجسد

التعبير بالجسد 
عن شخصية، 

حيوان، شي، حالة، 
مكان

ألعاب تنمية التعبير 
بالصوت

ألعاب الشهيق

و الزفير

التعبير بالصوت 
عن شخصية، 
حيوان، شيء 

مكان حالة

ألعاب تمارين 
التدرج الصويت

ألعاب تمارين 
القوة الصوتية

ألعاب تمارين 
تماسك الجسم

ألعاب تمارين 
الذراعين و اليدين

ألعاب تمارين 
الوجه
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االرتجال انطالًقا من 
رواية أدبية

ألعاب االرتجال

اإل\ارتجال انطالًقا من 
حكاية مبنية يف ألعاب 

التواصل

االرتجال انطالًقا من 
موقف مبتكر
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من االرتجال إىل النص

تحديد الموقف القابل االرتجال ] المكان والزمان والشخصيات وموضوع الصراع [ 

تحديد الموقف والحدث 
ونقطة االنطالق

اختيار الشخصيات

بناء النص 

تثبيت الحوار واألحداث ارتجال الحوار واألحداث
شفهًيا

تثبيت النص

إعادة صياغة النص وثبيتهتدوين النص وتمثيلة 
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التمثيل

اإلخراج

النص 
المسرحي

عناصر تكوين المشهد المسرحي

المشهد المسرحي
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تدرج نواتج محور التمثيل 

3 2 1  السنة
 / رقم
الناتج

 يحول األدوات الجامدة إىل
 شخصيات درامية ويتعاطى

معها

 يعبر تعبيًرا مبتكًرا بالصوت
 والحركة يف األلعاب التمثيلية ويف

 مواقف ارتجالية ضمن أو أمام
المجموعة

 يعبر عن نفسه ومشاعره
 وأفكاره ومواقفه بوضوح يف
 ألعاب المشاركة والتواصل
  مع اآلخر بالحوار أو بالتحرك

ضمن المجموعة وأمامها

األوىل

 يستخدم األشياء الجامدة وفق
تخيله ألدوار متنوعة مبتكرة لها

 يعبر عن حالة الشخصية التي
 يؤديها وعن معطيات الموقف

التمثيلي االرتجايل تعبيًرا واضًحا

 يشارك ويتواصل مع
 المجموعة بثقة وانسجام مع

 معطيات نشاط المشاركة
 والتواصل بالصوت والحركة

والتحرك

الثانية

 يحول أألدوات الجامدة إىل دمى
مبتكرة أو أقنعة

 يؤدي دوًرا يف مشهد تمثيلي
 مثبت من ارتجال، مبرًزا بوضوح
 سمات الشخصية والحالة العامة

للموقف المسرحي

 يشارك بحماس وتركيز يف
 تمارين اإلحماء وتمارين تهيئة

 الجسد والصوت ويكتسب
تقنياتها

الثالثة

 يبرهن عن قدرة على االبتكار
 يف األداء عند استخدام األدوات

الجامدة كدمى أو كقناع

  يؤدي دوًرااً يف مشهد تمثيلي
 بثقة ومسؤولية واعًيا لسمات

 الشخصية ملتزًما بالحوار و
التحركات المعطاة له

 يتدرب بمسؤولية ويتعلم
 تقنيات استخدام الجسد

وتقنيات استخدام الصوت

الرابعة

 يطوع أداءه عند استخدام الدمى
كثر من  أو ارتداء القناع ألداء أ

شخصية يف مشهد واحد

ا، صامًتا أو  يؤدي مشهًدا تمثيليًّ
 متكلًما مستخدًما مكتسباته يف
 التعبير الجسدي أو مكتسباته يف

التعبير الصويت

 يبدي دراية يف تقنيات
 استخدام الجسد لتأمين
 متانته واستخدام الصوت

لضمان قوته ومرونته

الخامسة

كثر من  يكتسب مهارة يف أداء أ
 شخصية يف مشاهد يستخدم

 فيها األدوات الجامدة أو الدمى
أو األقنعة

 يؤدي مشهًدا صامًتا أو متكلًما
 يبدي فيه مهارة يف اإليماء أو اإللقاء

كتسبه  أو الغناء مستنًدا لما ا
 من تمارين تنمية قدرات التعبير

الجسدي أو التعبير الصويت

 يكتسب مهارة يف تقنيات
 استخدام الجسد لتأمين
 متانته واستخدام الصوت

لضمان قوته ومرونته

السادسة
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تدرج نواتج محور النص المسرحي

2 1  السنة
 / رقم
الناتج

 يبدي قدرة على التحليل والتخيل عند بناء
حكاية استناًدا لمعًطى محسوس )صورة/

 )صوت/أداة

األوىل

 يبني حكاية بناًئ مبتكًرا  مع اآلخرين انطالًقا
 من معًطى معريف أو محسوس )درس أو

)....لوحة أو أغنية أو

الثانية

ا انطالًقا من قصة أو حدث  يبتكر موقًفا تمثيليًّ
 أو مشاهدة أو إنصات محدًدا الحبكة والحالة

والشخصيات والصراع

الثالثة

 يحدد بوضوح الحبكة والصراع يف نص شعبي
 موروث )حكاية أو أغنية أو مثل شعبي( ويحوله

إىل نص مسرحي

 يقدر على كتابة نص مشهد مسرحي
باالشتراك مع غيره مكتمل العناصر الدرامية

الرابعة

 يحسن االستفادة من المعيش اليومي
 والحكايات الشعبية  لكتابة نص مسرحي قصير

بحبكة مكتملة

ا قصيًرا انطالًقا من حكاية ا مسرحيًّ  يكتب نصًّ
 أو نص معريف باللغة العربية أو اإلنكليزية أو
 حدث معاش، منفرًدا أو باالشتراك مع غيره

مكتمل العناصر الدرامية

الخامسة

 يستند لدراسته ألغنية شعبية تراثية لتحديد
 النواحي الدرامية فيها واستيحائها لتأليف نص

مسرحي

 يقدر على كتابة نص مسرحي مبتكراً الحبكة
ً  والشخصيات والزمان والمكان، منفردا
 أو باإلشتراك مع غيره باللغة العربية أو

اإلنكليزية

السادسة
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2 1  السنة
 / رقم
الناتج

 يعطي اقتراحات صائبة يف تحديد حيز اللعب و
 تصميم البيئة المشهدية أو الصوتية المناسبة

للحالة لموقف تمثيلي ارتجايل يف الصف

 يعطي اقتراحات صائبة لتركيب موقف
 تمثيلي ارتجايل )الحبكة والشخصيات والزمان

والمكان( خالل اللعب التمثيلي يف الصف

األوىل

 يعطي اقتراحات صائبة يف تصميم البيئة
المشهدية أو الصوتية لموقف تمثيلي ارتجايل

 يعطي اقتراحات صائبة لتركيب موقف
 تمثيلي ارتجايل خالل اللعب التمثيلي يف

الصف

الثانية

 يعطي اقتراحات صائبة ويساهم يف تصميم
 وتنفيذ البيئة المشهدية أو الصوتية لموقف أو

لمشهد تمثيلي يف الصف أو خارجه

 يحدد بدقة سمات الشخصيات وعالقتها
 ببعض ويبرز ذلك من خالل إعطاء اقتراحات
 صائبة يف أداء الشخصيات وحاالتها النفسية

 عند عرض مشهد مثبت من ارتجال

الثالثة

 يعطي اقتراحات صائبة يف تحديد عناصر إخراج
 مشهد تمثيلي )العناصر المشهدية/ العناصر

 الصوتية/ عناصر تماسك المشهد/ أداء
)الشخصيات

 يعطي اقتراحات صائبة يف تحديد أداء
 الشخصيات تحديًدا متوافًقا مع سماتها

 وبطبيعة عالقتها بالصراع وتنوع المواقف
 والحاالت النفسية

الرابعة

 يبدي حماسة وفهًما يف اقتراحاته التي تصب
 يف مجاالت تصميم السينوغرافيا أو األزياء أو
اإلضاءة أو اختيار األغاين والمؤثرات الصوتية

 يبدي حماسة وفهًما يف اقتراحاته التي تصب
 يف محور اإلخراج )أداء الممثلين، سينوغرافيا

)...المشهد واألزياء  والمؤثرات الصوتية

الخامسة

ا مكتمل  يتصور وينفذ، منفرًدا، مشهًدا مسرحيًّ
 العناصر )العناصر المشهدية/ العناصر الصوتية
 / عناصر تماسك المشهد/ أداء الشخصيات(

ويربطها بفهمه ورؤيته للنص ربًطا دقيًقا

 يعرف أهمية التدرب ويبدي حماسة
 لقيادة التدريب مع رفاقه الممثلين لتفهم
 الشخصيات وطبيعة أدائها وعالقتها بتصور

.شكل ونوع العرض

السادسة

تدرج نواتج محور اإلخراج المسرحي
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1 السنة / رقم الناتج

 يعرف بوضوح نوع العرض المسرحي الذي شاهده ويميز بينه وبين نوع آخر
واحد على األقل

األوىل

يعرف بوضوح نوع العرض المسرحي الذي شاهده ويعدد بعض عناصره الثانية

 يعرف بوضوح نوع العرض المسرحي الذي شاهده ويعدد عناصره ويميز
بينها وبين عناصر عرض آخر

الثالثة

 يحدد بوضوح مكونات العرض المسرحي الذي شاهده محددا بعض
خصائصها

الرابعة

 يقارن ويربط بشكل صحيح ما بين سمات مكونات العرض المسرحي وما
 بين مكتسباته من معارف علمية أو أدبية أو فنية يف المواد الدراسية األخرى

أو مكتسباته الخاصة بتجربته وحياته اإلجتماعية

الخامسة

 يمكنه بمهارة إستنتاج السمات المشتركة ما بين العرض المسرحي الذي
شاهده وما بين معارفه أو مشاهداته

السادسة

تدرج نواتج محور التذوق الفني

1 السنة / رقم الناتج

 يعطي رأيه الذايت بالعرض المسرحي الذي شاهده ويحدد سمات بعض
 عناصره

األوىل

يعطي رأيه الذايت ببعض عناصر    العرض المسرحي الذي شاهده الثانية

 يعطي رأيه الذايت والموضوعي بالعرض المسرحي

ويقارن بينه وبين عروض أخرى مبيًنا نقاط التوافق أو التنافر

الثالثة

 يكتسب مهارة يف تعليل رأيه الموضوعي بالعرض المسرحي وبكل عنصر
من عناصره

الرابعة

 يميز بين أنواع العروض و أشكال المسرح  ويناقش ويقًيم جدوى اختيارها و
دورها يف إظهار موضوع العرض المسرحي

الخامسة

 يتمكن من كتابة تقرير حول العرض المسرحي و عناصره مبديًا رأيه الذايت 
 ورأيه الموضوعي المعلل

السادسة

تدرج نواتج محور الثقافة المسرحية
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1 السنة / رقم الناتج

 يعي كيف يتغير إيقاع تعبيره الصويت أو الجسدي عند مصاحبته بالموسيقا
والمؤثرات الصوتية

األوىل

 ينّوع بوعي وأريحية يف أدائه الجسدي أو الصويت عند مصاحبته بالموسيقا أو
المؤثرات الصوتية أو الضوئية

الثانية

 يميز عناصر العرض المسرحي والمؤثرات الصوتية والضوئية ووسائط
 العرض ويكتشف دورها يف إغناء العرض المسرحي

الثالثة

 يدرك أهمية المؤثرات المشهدية والصوتية ووسائط العرض والوسائل
الرقمية األخرى يف إغناء العرض التمثيلي

الرابعة

  يعطي اقتراحات صائبة إلغناء العناصر المشهدية والصوتية باستخدام
 مكتسباته يف الوسائط الرقمية لحسن تقديم المشاهد المسرحية

الخامسة

 يستخدم استخداًما صائًبا مكتسباته ومعارفه يف الفنون كافة والعلوم
 واآلداب والتكنولوجيا يف إيجاد حلول لمشاكل إيصال األفكار يف العرض

 المسرحي

السادسة

تدرج نواتج محور تكامل الفنون والعلوم والمعارف والتكنولوجيا





الفصُل األوَُّل



] مهام المعلم [ وضعيات التعلم

التمهيد 
واإلحماء

40

الزمن المخصص

الهدف اإلجرايئالناتج
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5 د

الّدرس 1

رقم الحّصة 01 الّنّص المسرحّي

- نقاط محادثة تمهيديّة يقوم بها المعلّم مع المتعلّمين:

ما عناصر المشهد المسرحّي؟ مّم يتكّون المشهد المسرحّي؟ ما أهم عناصر الّنّص )الّدرامي( إذن؟	 

بناء مشهد مسرحّي من 
موروث شعبّي

يحسن االستفادة من المعيش اليومّي 
والحكايات الّشعبية  لكتابة نّص مسرحّي 

قصير بحبكة مكتملة

أن يتمكن المتعلّم من االستفادة من 
الموروث الّشعبّي )حكاية قديمة ، أغنية 

شعبّية، رقصة...( يف بناء مشهد مسرحّي 
مكتمل العناصر.
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الزمن المخصص

الفصل 1

5 د

35 د
ا؟ 1. تجارب كيف نبني نصًّ

- يشرح المعلّم للمتعلّمين ماذا سنفعل هذا الفصل؟

- يسأل المعلّم المتعلّمين عّما إذا كانت هناك )حادثة تاريخّية، حكاية شعبّية، أغنية...إلخ( يعرفونها.

-  يســتمع المتعلّــم لبعــض هــذه القصــص، ويشــّجعهم علــى تخّيــل عناصــر الحكايــة أو الحادثــة الّتاريخّيــة، 
ويطــرح عليهــم أســئلة، مثــل: 

أ- أسئلة عن الحكاية:

- من شخصّيات هذه الحكاية؟

- أين تقع أحداث هذه الحكاية؟

- من بطل الحكاية؟ صف يل شكله؟ شعره، بشرته، ...إلخ.

ب- عن الحادثة الّتاريخّية:

- من أبطال الحادثة الّتاريخّية؟

- أين حدثت؟ ومتى؟ ولماذا؟

ج- عن األغنية:

- عّم تتحّدث هذه األغنية الّشعبّية؟

- مناسبة غنائها؟

- هل فيها حبكة ؟ بداية ونهاية؟

- إلخ...

- يقوم المعلّم بتحديد عناصر بناء المشهد المسرحّيّ على الّسبورة وشرحها مفّصاًل: 

	 الحبكة.

	 أحداث جزئّية.

	 بداية، ووسط، ونهاية.

	 صراع الّشخصّيات

	 الّزمان والمكان، أو أزمنة وأمكنة.

ــم بتكليفهــم بتحضيــر حكايــة اســتناًدا ألغنيــة، أو لحادثــة تاريخّيــة، أو أي مــوروث شــعبّي آخــر،  - يقــوم المعلّ
علــى أن يتضّمــن هــذه العناصــر.

- يجيب المعلّم عن كّل أسئلة المتعلّمين إىل أن يلتقوا يف األسبوع القادم.

] األنشطة [
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1. هل تفاعل الّطالب مع الّشرح؟

2. هل ألّموا بطبيعة كّل عنصر من عناصر الّنّص الّدرامّي؟

3. هل كانت أفكار المتعلّمين وحكاياتهم مستمّدة من موروثهم الّشعبّي؟

الزمن المخصص

يطلــب المعلــم مــن الطــالب االطــالع علــى تعريــف الحكايــات الشــعبية و مكونــات النــص المســرحي    يف 	 
كتــاب الطالــب والقيــام بالتمريــن رقــم 01 و02 بالصفحــات 11و12و13.

تدوين مالحظاتهم حول الحصة المنجزة على صفحة كراس الطالب يف كتبهم.	 

]  التقييم [ 5 د

رقم الحّصة 02 الّنّص المسرحّي]  التوصيات [
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 5 د

] مهام المعلم [ وضعيات التعلم

التمهيد 
واإلحماء

الزمن المخصص

الهدف اإلجرايئالناتج

الّدرس 2

رقم الحّصة 02 الّنّص المسرحّي

ما الحوار؟  وما أنواعه؟ 	 

ماذا نسّمي حديث الّشخصّية مع نفسها؟	 

تحويل الحكاية إىل مشاهد

یحسن المتعلّم االستفادة من المعيش 
الیومّي والحكایات الّشعبّیة لكتابة نّص 

مسرحّي قصیر بحبكة مكتملة.

يتمكّن من بناء حوار لحكاية من اختياره.

 5 د

الفصل 1
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] األنشطة [ 35 دالزمن المخصص

 5 دالزمن المخصص]  التقييم [

]  التوصيات [

1. يستمع المعلّم لما أحضره المتعلّمون من حكايات.

2. يطلب المعلم من الطالب تعريف الحكايات الشعبية ومكونات النص المسرحي كما ورد يف كتاب 
الطالب.

3. مناقشة الحكاية بين كّل المتعلّمين.

4. يختار المعلّم بعض الحكايات الّتي يراها مناسبة.

5.  يقسم المعلّم الّصّف إىل مجموعات، كّل مجموعة بحسب عدد شخصّيات الحكاية الّتي اختارها.

6.  يأخذ المعلّم نموذًجا من إحدى الحكايات، ويقّسمها مع الّطلبة إىل مشاهد )بناء على ما ورد يف 
 الحكاية(، ويضع نموذًجا على الّسبورة من البداية إىل الّنهاية، مثاًل:

 - البداية.
 - الحدث الرّئيس.

 - شخصّيات الحدث الرّئيس.
 - األحداث الجزئّية المتعلّقة بالحدث الرّئيس.

 - تسلسل األحداث وحلولها.
 - الحّل للحدث الرّئيس.

-الّنهاية.

-  يطلب المعلّم إىل الّطلبة تعيين شخص يف كّل مجموعة لتقسيم الّنّص إىل مشاهد بالّتعاون مع زمالئه 
ضمن المجموعة )خارج الحّصة، يف البيت، يف الملعب، إلخ..(.

- هل تمكّن المتعلّم من بناء مشاهد للحكاية أو الحادثة؟

يطلب المعلم من الطالب انجاز األنشطة األوىل التمرين رقم  01و02 من األنشطة الثانية بالصفحات 	 
14و15و16و17يف كتاب الطالب.

يطلب المعلم من الطالب تدوين مالحظاتهم حول الحصة على صفحة كراس الطالب يف كتبهم. 	 

رقم الحّصة 03 الّنّص المسرحّي
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] مهام المعلم [ وضعيات التعلم

التمهيد 
واإلحماء

الزمن المخصص

الهدف اإلجرايئالناتج

الّدرس 3

رقم الحّصة 03 الّنّص المسرحّي

- محادثة تمهيديّة:

يتابع المعلم انجاز الطالب للتمارين يف كتاب الطالب ويصوب إجاباتهم.	 

ما عناصر الّنّص الّدرامّي؟ 	 

ما أهّم عنصر درامّي بالّنّص المسرحّي؟	 

من مشهد إىل حوار

یحسن المتعلّم االستفادة من المعيش 
الیومّي والحكایات الّشعبّیة؛ لكتابة نّص 

مسرحّي قصیر بحبكة مكتملة.

يتمكّن من تحويل مشهد مسرحّي إىل حوار.

 5 د

الفصل 1
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] األنشطة [ 35 دالزمن المخصص

 5 دالزمن المخصص]  التقييم [

]  التوصيات [

1. يستمع المعلّم إىل الّتقسيمات، ويصّوبها.

2. يشرح كيفّية تحويل مشهد مسرحّي إىل حوار، ويقوم بكتابته على الّسبورة، مثاًل: 

الرّجل »1«: أريد قهوًة …

المرأة »1« مقاطعًة: أعرف ما ُتريد.. منذ أن هربَت ..

وأنا أُعّد يف كّل صباٍح قهوًة.. تطلبها ..

وكنُت بانتظار أن تأيت .. وال تأيت..

فأين كنت؟

الرّجل »1«: يبدو أنّه ثقيل الّسمع:

أريُد قهوًة .. إْن لْم …

»يمسك بعصاه.. كأنّه يقدم على مغادرة المقهى«

المرأة »1« مقاطعًة:

كم تغّيرَت ؟!

3. يترك المعلّم لكّل مجموعة بعض الوقت للّتصحيح وبناء الحوارات الخاّصة بكّل مشهد.

4. يطلب من المتعلّمين أن يكملوا كتابة الحوارات الخاّصة بالمشهد خارج نطاق الحّصة.

5. يجيب عن تساؤالت المتعلّمين إن وجدت إىل أن يلتقوا يف الحّصة القادمة.

هل تمكّن المتعلّمون من وضع وصياغة حوار حسب الّشرح الّذي تّم يف الحّصة الّسابقة؟

1. اإلجابة عن أسئلة المتعلّم، ويستحسن اإلعادة إذا كان هناك شيء لم ُيفهم.

2. إعطاء الكثير من األمثلة؛ خّطية وحركّية.

3. يطلب المعلم من الطالب انجاز التمرين رقم 01و02 يف الصفحات 18و19و20 النشاط الثاين يف كتاب 
الطالب.

4. يطلب المعلم من الطالب تدوين مالحظاتهم حول الحصة على صفحة كراس الطالب يف كتبهم.

رقم الحّصة 04 الّنّص المسرحّي
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] مهام المعلم [ وضعيات التعلم

التمهيد 
واإلحماء

الزمن المخصص

الهدف اإلجرايئالناتج

الّدرس 4

رقم الحّصة 04 الّنّص المسرحّي

- محادثة تمهيديّة:

يتابع المعلم انجاز الطالب للتمارين يف كتاب الطالب ويصوب إجاباتهم.	 

ما عناصر العرض المسرحّي باإلضافة إىل الّتمثيل؟	 

ما المقصود بالّديكور؟	 

ما معنى )اإلكسسوار(؟...	 

توزيع الّشخصّيات والمهاّم

یحسن المتعلّم االستفادة من المعيش 
الیومّي والحكایات الّشعبّیة؛ لكتابة نّص 

مسرحّي قصیر بحبكة مكتملة.

يتمكّن من أداء أدوار الّشخصّيات، ويساعد يف 
عناصر العرض المسرحّي.

 5 د

الفصل 1
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] األنشطة [ 35 دالزمن المخصص

 5 دالزمن المخصص]  التقييم [

]  التوصيات [

1. يستمع المعلّم اىل ما كتبه المتعلّمون.

2.  يقوم بتصحيحها، ثم يترك المجموعات تعمل للّتصحيح والّتصويب وإعادة االّطالع على الّنصوص 
مصّححة.

3. يقوم المعلّم بتوزيع األدوار ألداء الّشخصّيات.

4.  يكلّف المعلّم بعضهم بتجهيز وإعداد )األزياء، الّديكور، اإلكسسوار، المؤثّرات الّصوتية، اإلضاءة إن 
وجدت...الخ( من موجودات الّصّف أو من خارجه، وتكون خفيفة المحمل.

-أن ينجح بتوزيع أدوار الّشخصّيات.

-أن يساعد يف تصور مستلزمات العرض المسرحّي من أزياء وديكور وإضاءة...

1. توزيع المهام يجب أن يشمل أفراد المجموعة جميعهم.

2. يطلب المعلم من الطالب انجاز التمرين رقم 01و02 يف الصفحات 20و21و22و23 النشاط الرابع يف 
كتاب الطالب.

3. يطلب المعلم من الطالب تدوين مالحظاتهم حول الحصة على صفحة كراس الطالب يف كتبهم. 

رقم الحّصة 01 اإلخراج
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] مهام المعلم [ وضعيات التعلم

التمهيد 
واإلحماء

الزمن المخصص

الهدف اإلجرايئالناتج

الّدرس 5

رقم الحّصة 01 اإلخراج

يتابع المعلم انجاز الطالب للتمارين يف كتاب الطالب ويصوب إجاباتهم.	 

مّم يتكّون المشهد المسرحّي؟	 

ما الفرق بين عناصر الّنّص ومفردات العرض؟	 

تحضير العرض

يبدي حماسة وفهًما يف اقتراحاته الّتي تصّب 
يف محور اإلخراج ) أداء الممّثلين، سينوغرافيا 

المشهد واألزياء ، المؤثّرات الّصوتّية...(

يتمكّن المتعلّم من تركيب مشهد مكتمل 
العناصر دون توجيهات مباشرة من المعلّم.

 5 د

الفصل 1
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] األنشطة [ 35 دالزمن المخصص

 5 دالزمن المخصص]  التقييم [

]  التوصيات [

1. يطلب المعلّم إىل المتعلّمين أن يتمرّنوا يف الصف، كل مجموعة يف زاوية.

2.  تجهيز المستلزمات إذا دعت الحاجة إليها، مثاًل: اإلضاءة، اإلكسسوار، األزياء، والموسيقى )المؤثّرات 
كتسبوا من معلومات يف ماّدة الفنون الّتطبيقّية...(. الّصوتّية، وما ا

3. يقوم المعلّم بإعطاء كّم قليل من الحلول واإلرشادات.

4. يطلب المعلّم إىل المتعلّمين الّتوقف إلكمال الّتمرين يف الحّصة القادمة.

- هل استطاع المتعلّمون االرتجال يف المشاهد كتمرين أويلّ دون إشراف أو توجيه؟

1. يطلب المعلم من الطالب االطالع على مكونات النص المسرحي ومكونات العرض المسرحي يف 
كتاب الطالب وتدوين مالحظاتهم حول الحصة المنجزة على صفحة كراس الطالب يف كتبهم.

2. لن تتضح األمور يف الحّصة األوىل للّتمرين، وسيلتزم المعلّم بتسيير حيثّيات الّتمرين.

رقم الحّصة 01 الّتمثيل
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] مهام المعلم [ وضعيات التعلم

التمهيد 
واإلحماء

الزمن المخصص

الهدف اإلجرايئالناتج

الّدرس 6

رقم الحّصة 01 الّتمثيل

- محادثة تمهيديّة:

يطلــب المعلــم مــن الطــالب تبيــن مكونــات النــص المســرحي ومكونــات العــرض المســرحي  كمــا ورد يف 	 
كتــاب الطالــب 

ما أسهل عناصر بناء المشهد المسرحّي؟	 

يف أيّة خانة نضع الّتمثيل:أ يف الّنّص أم يف العرض؟	 

هل يستطيع أن يكون هناك مشهد مسرحّي دون تمثيل أو ممّثل؟ لماذا؟	 

األداء الّتمثيلّي يف العرض

يبدي دراية يف تقنّيات استخدام الجسد؛ 
لتأمين متانته، واستخدام الّصوت لضمان 

قّوته ومرونته.

يكتسب قدرة ومرونة يف الّتدرب على أداء 
الّشخصّية المسرحّية.

 5 د

الفصل 1
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] األنشطة [ 35 دالزمن المخصص

 5 دالزمن المخصص]  التقييم [

]  التوصيات [

1. يعطي المعلّم 35 دقيقة مّدة إلنجاز الّتمرين. 

2. يطلب من المتعلّمين أن يتمرّنوا يف الّصّف، كّل مجموعة يف زاوية.

3.  يشرف على المجموعات كلّها، ولكسب الوقت يقوم بالّتركيز على 3 مجموعات مختلفة  يف كّل حصة 
)3 أو أقل حسب عدد المجموعات(.

4. يعطي الملحوظات واإلرشادات.

مثاًل: 

 -  تثبيت سمات معّينة للّشخصّية.

- الّتوازن المسرحّي.

- نبرة الّصوت وطريقة اإللقاء.

- االنفعاالت ..إلخ.

5. يطلب من المتعلّمين أن يتوّقفوا لمتابعة الّتمرين يف الحّصة القادمة.

6. يطلب تثبيت المشاهد المصّححة، وتصويب بعٍض منها للحّصة القادمة.

1. هل تمكّن المتعلّم من تركيب عناصر مسرحّية مشهديّة وحركّية يف مشهد مسرحّي؟ 

2. هل أدرك أهمّية كّل عنصر بالعرض المسرحّي؟

1. يطلب المعلم من الطالب انجاز التمرين رقم01و02 بالصفحات 29و30و31 يف كتاب الطالب.

2. يطلب المعلم من الطالب تدوين مالحظاتهم حول الحصة على صفحة كراس الطالب يف كتبهم. 

3. التزام المعلّم بالّتصويب والّتقييم الّدائم.

رقم الحّصة 02 الّتمثيل
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] مهام المعلم [ وضعيات التعلم

التمهيد 
واإلحماء

الزمن المخصص

الهدف اإلجرايئالناتج

الّدرس 7

رقم الحّصة 02 الّتمثيل

- محادثة تمهيديّة:

يتابع المعلم انجاز الطالب للتمارين يف كتاب الطالب ويصوب إجاباتهم.	 

أين توّقفنا يف الّتمرين الّسابق؟	 

ما أهم العناصر الّتي ينبغي أن نهتّم بها يف تصميم عرض مسرحّي؟ ولماذا؟	 

تعزيز األداء الّتمثيلّي

يبدي دراية يف تقنّيات استخدام الجسد؛ 
لتأمين متانته، واستخدام الّصوت لضمان 

قّوته ومرونته.

ُيثري أداء المتعلّم بالّتحرك الّسليم والّنطق 
الّصحيح.

 5 د

الفصل 1
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] األنشطة [ 35 دالزمن المخصص

 5 دالزمن المخصص]  التقييم [

]  التوصيات [

1. يعطي المعلّم 35 دقيقة مّدة إنجاز الّتمرين. 

2. يطلب إىل المتعلّمين أن يتمرّنوا يف الّصّف، كّل مجموعة يف زاوية.

3. يشرف على المجموعات ككّل، لكن يقوم بالّتركيز على الجزء الّثاين من الّصّف.

4. يعطي الملحوظات واإلرشادات الّتي تّم ذكرها يف الحّصة الّسابقة.

كًرا اآليت: 5. يقوم بإنهاء الوقت ذا

-  يف الحّصة القادمة سأتقّمص أنا )المعلّم( دور الجمهور، وسأقوم بمشاهدة العروض، وكأنّه يوم العرض 
الحقيقي.

- يطلب منهم تصحيح وتثبيت الملحوظات إىل أن يلتقوا يف الحّصة القادمة.

1. هل تمكّن المتعلّم من تركيب عناصر مسرحّية مشهديّة وحركّية يف مشهد مسرحّي؟ 

2. هل أدرك أهمّية كّل عنصر بالعرض المسرحّي؟

1. يطلب المعلم من الطالب االطالع على تعريف العرض المسرحي يف كتاب الطالب بالدرس وتدوين 
مالحظاتهم حول الحصة المنجزة على صفحة كراس الطالب يف كتبهم. 

2. مرافقة المعلّم المتعلّمين بكّل عنصر من عناصر المشهد قدر المستطاع.

3. تصويب أخطائهم بليونة وتحفيز.

رقم الحّصة 03 الّتمثيل
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] مهام المعلم [ وضعيات التعلم

التمهيد 
واإلحماء

الزمن المخصص

الهدف اإلجرايئالناتج

الّدرس 8

رقم الحّصة 03 الّتمثيل

- محادثة تمهيديّة:

يطلب المعلم من الطالب التعرف على مفهوم العرض المسرحي كما ورد يف كتاب الطالب. 	 

كيف وجدتم عملّية تصميم مشهد مسرحّي؟	 

ما أصعب مرحلة يف رأيكم؟	 

تمرين نهايئّ لما قبل العرض

ا، صامًتا أو  يؤّدي المتعلّم مشهًدا تمثيليًّ
متكلًما مستخدًما مكتسباته يف الّتعبير 

الجسديّ أو مكتسباته يف الّتعبير الّصويتّ.

يؤّدي دوًرا يف مشهد مسرحّي بوعي وثقة 
بالّنفس.

 5 د

الفصل 1
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] األنشطة [ 35 دالزمن المخصص

 5 دالزمن المخصص]  التقييم [

]  التوصيات [

1. يرّحب المعلّم بالمتعلّمين. 

2. يطلب إليهم  تحضير الّديكور، )اإلكسسوار( واألدوات الاّلزمة للعرض.

3. يطلب إىل المجموعات تقّمص دور الجمهور.

4.  يطلب إىل المجموعة األوىل الّتقدم وسط الّصّف، والّشروع يف العمل عند إعطاء المعلّم إشارة البدء.

5. يعطي  بعض الملحوظات المرتبطة بعناصر الّنّص المسرحّي.

6. يأخذ رأي الّصّف بالعروض.

7. االستماع إىل ملحوظات المتعلّمين.

1. هل تمكّن المتعلّمون من جمع عناصر الّنّص الحركّية والمشهديّة؟

2. هل التزموا بالّتصحيحات الّتي أفادهم بها المعلّم يف الحّصة الّسابقة؟

3. هل أحّبوا عملّية تصميم المشاهد؟

4. هل هم راضون عن مشاهدهم؟

1. يطلب المعلم من الطالب انجاز تمرين رقم 36و37و38و39   يف كتاب الطالب.

2. يطلب المعلم من الطالب تدوين مالحظاتهم حول الحصة على صفحة كراس الطالب يف كتبهم. 

3. يمكن للمعلّم دعوة اإلدارة والمعلّمين لحضور عروض المتعلّمين.

4. يتابع المعلّم كّل تحضيرات العرض.

رقم الحّصة 04 الّتمثيل
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] مهام المعلم [ وضعيات التعلم

التمهيد 
واإلحماء

الزمن المخصص

الهدف اإلجرايئالناتج

الّدرس 9

رقم الحّصة 04 الّتمثيل

يتابع المعلم انجاز الطالب للتمارين يف كتاب الطالب ويصوب إجاباتهم	 

اليــوم وقــد أنهيتــم مشــاهدكم المســرحّية، ينبغــي تقديمهــا أمــام الجمهــور مثلمــا كنتــم تفعلــون يف الّصــّف 	 
تماًمــا، وال داعــي لالرتبــاك والخــوف.

يحّدث المتعلّمين يف عجالة عن أهمّية الّتركيز بهذا اليوم.	 

العرض المسرحّي

ا، صامًتا أو  يؤّدي المتعلّم مشهًدا تمثيليًّ
متكلًما مستخدًما مكتسباته يف الّتعبير 

الجسديّ أو مكتسباته يف الّتعبير الّصويتّ.

يتمكّن المتعلّم من عرض مشهد مكتمل 
العناصر أمام الجمهور.

 5 د

الفصل 1
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] األنشطة [ 35 دالزمن المخصص

 5 دالزمن المخصص]  التقييم [

]  التوصيات [

1. يطلب المعلّم إىل المتعلّمين تحضير مستلزمات العرض.

2. يطلب إليهم الوقوف يف وسط الّصّف.

3. يستقبل أعضاء الجهاز الّتعليمّي الّذين تّمت دعوتهم للّدخول والجلوس يف أماكنهم.

4. يطلب إىل المتعلّمين الّذين لم يشاركوا يف الّتمثيل أن يجلسوا مع الجمهور.

5. يطلب إىل المجموعة األوىل الّتقدم والبدء عند إعطائهم إشارة البدء.

6. يلتمس من المعلّمين المدعوين تقديم بعض الملحوظات.

7. يستمع إىل تجربة المتعلّمين وآرائهم يف أداء زمالئهم.

8. يثني على عمل المتعلّمين، ويستودعهم إىل أن يلتقوا يف الفصل المقبل.

1. هل استطاع المتعلّمون تقديم مشاهدهم أمام جمهور؟

2. هل العناصر كانت مكتملة عند بعضهم؟

3. هل أجاد المتعلّمون يف تقديم عرضهم أمام الجهاز الّتعليمّي؟

4. هل يرغبون يف تكرار تجربتهم يف بناء عناصر العرض المسرحّي؟

1. يطلب المعلم من الطالب انجاز التمرين رقم 01و02 لألنشطة الثالثة من الصفحة 40 إىل 43  
والتمارين رقم 01و02 من األنشاطة الرابعة من الصفحة 40اىل الصفحة 45 يف كتاب الطالب.

2. يطلب المعلم من الطالب تدوين مالحظاتهم حول الحصة على صفحة كراس الطالب يف كتبهم. 

3.  إدالء المعلّم بكلمة شكر لكّل المتعلّمين، وتحفيزهم على المشاركة يف بناء عناصر العرض المسرحّي.


