
تمثيلية اعلعلاب  األدورة 
“املسرح املدرسي” 

عببس قبسم مراد. ة

1



الفهزس

الصفححالوىضىع

5تعزيف الوسزح الوذرسي

6اهذاف الوسزح الوذرسي 

8الوسزح و التزتيح 

10االلعاب التوثيليح و االهذاف

11االتتكاريح  هحاور االلعاب التوثيليح

12االهذاف التزتىيح العاهح لأللعاب التوثيليح 

13تقسين االلعاب التوثيليح

14دور التوثيل في التزتيح 

الفزوقاخ تين التوثيل في العزض الوسزحي و اللعة 
تالتوثيل في الصف 

15

16االتتكاريح  تعزيف االلعاب التوثيليح

17  االتتكاريح هنطلقاخ استخذام االلعاب التوثيليح

18 االتتكاريحاالنشطح العاهح لأللعاب التوثيليح 

19العاب التىاصل و الوشاركح تالتحزك 

20الخاصح أللعاب التىاصل تالتحزك  االهذاف
2



الفهزس 

الصفح  الوىضىع
ج 

21الخوس العاب تنويح الحىاس

22العاب تنويح القذراخ الذهنيح و العصثيح 

23.العاب تنويح القذراخ التعثيزيح تالصىخ

25اسس التقىين في نشاط االلعاب التوثيليح

3



اهلدف العاً وَ الربٌاوج 

التدرييب

لملسح للللؼءتهرظللللاءاتللللمؿلمءةللللدءة  تللللممءء

ةتخصصلللللللللللممء تت ظلللللللللللاءءءلالبتدلـظلللللللللللؼ

صلستخدلجءحظلم ءلملشلساءلملدزسلعءاله لػءءءءء

تسبضطؼءعدءطسطقءلأل  مبءل تتثظ ظؼءل يتء

ةؤ طًمءصةت قظمءصةتتلمع ءءءل طتاءميمزسزم

ملشللللللللمعدتسءع للللللللؽءلاتظللللللللم ء دزلتللللللللسءءءء

.ءل ت بريطؼءصل ررخظؼءصلجلشدطؼء
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:تعزيف املسزح املدرسي

ءحظم ءتسبلضغءصت  ظتلعءصاقلمفءص ل ءءءءء,

.ةخط قسءلملدزسؼء

غمطمتللللسءة س ظللللسءصةزمزطللللؼءصص دلحظللللؼءءءء

طتطللعء أءنطللتمبءت بريطللؼءصةظللزدطؼءءء

.ةت د ػءصةتخضعؼء

طقللضجءبللسءل ط بللؼءفءتتمعللاءةلل ءة  للثءءءءء

.ةؤرا
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األِداف العاوة لمىسزح  

املدرسي 

ل  تاءع ؽءتختظؼءةزمزلمءص دزلمء
.صة طظممءل ت تظرءل رلتظؼ

صل تتسطؼءءلملزمزطؼتطضطسءصلغخمؿءلمل طظممء
.صل ض دلحظؼء  تت  ث

تطضطسءلحلصءلال تتمععءصل قدزػءع ؽءء
ل تضلصاءصل ت مصذءفءعتاءمجمععءبضععء

.ص  م ظؼءصةت ؼ

لغخمؿءصتطضطسءةزمزلمءلملت  ثءل تخظؼء
ص دزتسءع ؽءلأل لؿءل تتثظ عءصصظمغؼءء

.ل خصءص عدل ءل  سصضءلملشسحظؼ
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األِداف العاوة  :    تابع

لمىسزح املدرسي

  تٌويةةةس اةةةو  الةةة عن  ا ٌةةة   ٌةةة
. اولعلن

  غٌاء هعارف  اوةلعلن ف ٌة ى عتيٌيةا 
.عهسللزها   اعرض  اوسرا 

 غٌةةةاء ية ةةةيس  اوةةةلعلن فاال رفةةةس 
ع الًةةةر ف  ةة  ه ةةاال   اووار ةةس 

. اوسرايس

  توةةرا  اوةةلعلن  ةة  رفةة  هع يةةا
 اوحي   الجلوا    اوعيشس ع اعل م 
ع اوعةةارف  اوسلسةةنس  ٌةة  فٌةةاء ر  ٍ 

. العنيريس  ا ٌيس 
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املسزح والرتبية

ل رتبظلللللللللؼءصلملشلللللللللساءا رتلللللللللمء
:ةستبطمذءبب طزتمء

ءل رتبظؼ:

ت ت ءبمإلحشمذء تج لاءةخلسءةضلطخلًمءءءء
.صمحلمءةدءخ بءلمل س ؼءصل   ثء

ءلملشساص:

طتظلللللاءعلللللدءلملظلللللمعسءصلألحمسلللللظصءءء
ل رلتظللؼء سحشللمذءةللدءخلل بءل ت للبريءءءءءء
لحلشللللعءصلحلساللللعءاللللثءطتللللدز ءةللللدء
.خ بءل   بءصتطضزشء ظصبحءمتثظ 
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أِداف املسزح املدرسي  

نردل ءة س ظؼء.

(.ةزمزطؼ)نردل ءحشظؼءحساظؼء

(.س ضاظؼ)نردل ءص دلحظؼء
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األلعاب التىجيمية لزياض 

:األطفاه  واألِداف

طش ؽءل خظلم ءلملشلسحعءفءرلرشءلملسح لؼءءءءء

ل  تسطلللللؼءلملبتلللللسػء أءلسلللللتخدلجءلملشلللللساءء

صذ كءعدءطسطلقءلأل  لمبءءء,ءاه لػءتسبضطؼ

.ل تتثظ ظؼ

جت بء سءلملت ؼءصل ض دلحظؼ.

 ع لللللؽءل ت لللللبريءءطم لللللبتخظلللللظةء لللللدزػءل

.بم صضمءصلحلساؼءصل ت تؼ
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ذلاور األلعاب التىجيمية 

.األبتدائيةاملزحمة االبتكاريه يف 
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طم  ل

ب

ن  مبء

ل تضلصاءء

ؼاصلملظمز

ن  مبءتختظؼءء

 دزلمءل طتاءء

ل ت بريطؼءء

بم صضمءصلجلشثءء

ن  مبءتختظؼءء

ل قدزلمءلحلشظؼءء

صل ررخظؼءء

صل  صبظؼ

ن  مبءء

ل تتثظاءء

لالزجتم عءء



األِداف الرتبوية العاوة أللعاب  

املزحمة  يف  االبتكاريةالتىجيمية 

: األبتدائية

 طم بتش ظؼءل.

 طم ب طصمبءن تمزءتسبضطؼءة ظخؼء .

 عمةلؼءصلخلجلض  ءءءءط بلملشمعدػءع ؽءتتتحءل

.ةخزثءخمصؼ

لملشلللمعدػءفءل ت لللس ءب تللللقءع لللؽءطخصللللظممءءءء

.صخمصظؼءااءةخزثءط بل 

السللظتمءءم للبتختظللؼءل قللدزلمءل ررخظللؼءعخللدءل ط

.ل تخظا

(ءلحللللصءلملخطقلللع)تقضطلللؼءل طضلعظلللؼءل ررخظلللؼءء

.ءصل طضلعظؼءلجلشدطؼء

أءذللللللظطزثءءطللللل بلملشلللللمرتؼءفءت لللللس ءل ء 

.لال تتمععءصل ت مةاءة سء

 ط بءل ت س ء أءةضلربءل.
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تكسيي األلعاب التىجيمية

نذءتقشللظثءلملللم ػءلملشللسحظؼءاتللمءرللضءءءءءءء

صلز ءالءط  ءلحتصمهلمءعلدءب لبءبلاءءءء

رللضءتقشللظثءتظللسطعء تػطظللؼءاللاءءءءء

لجمللللللمالمءل للللليتءميتلللللدء  تلللللت  ثءنذء

:ميمزسضلءلملشساء ظزم
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دور التىجين يف الرتبية  

بدلطًؼءميتلدءل قلضبءنذءرلرلءل خظلم ءءءءء

ءلألبتدلـظلؼءلملسح لؼءءل رغءحقرتحسءفء

الءطزللللللللللد ءصالء للللللللللبءنذءطللللللللللؤ غءءء

بم طللللللسصزػء أءعللللللسصضءةشللللللسحظؼءء

بللاءرللضءحظللم ءءء,ءتقللدجءنةللمجءمجزللضزءءء

حظلليءطبللدنءء,ءتسبللضغءميللمزضءبم صللاء

.صحظيءطختزعء

رخمكء سص ممءنسمسظؼءبل ءل تتثظلاءءء

فءل  للللللللللسضءلملشللللللللللسحعءصل   للللللللللبء

.بم تتثظاءفءل صاء
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فزوقات بنت التىجين يف العزض  

املسزحي والمعب بالتىجين يف الصف

ل   بءبم تتثظاءفءءمسمم

ل صا

ءمسممءل تتثظاءفءل  سض

لملشسحعء

صلَععتضغ

ةدزصضلزجتم ع

 بءتتسلزءصظػتسالءميتدءتتسلزءصظػتس

طستتزءع ؽءل ب دء

ل دلخ عءلخلمصءء

  تؤ غ

طستتزءع ؽءل ب دء

ءلخلمز عءل رغءط سضس

لملؤ غ

الءط ضبءع ؽءز ء  اءء

لملظمردطد

طسازءع ؽءز ء  اءء

لملظمردطد 15



تعزيف األلعاب التىجيمية 

اإلبتكارية

رلللللللعءطلللللللتاءةلللللللدءنطلللللللتمبءل   لللللللبء

ص ظشلللللللل ء,ءبم تتثظللللللللاءلالزجتللللللللم عءء

 زلللللعء.ءةظلللللسصعًمء  لللللسضءةشلللللسحعء

تزللد ء أء عطللمؿءلملظللمزا ء ظزللمءءءء

 سصللسء  تتثظللاءصل تخظللاءصل ت للس ءءء

 أءذصلتزلللللللثءصةزلللللللمزلتزثءل  تضطلللللللؼءء

صنططللًمء  ت للبريءعللدءنحتشللزثءبظللتاءءءء

.حسء
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وٍطمكات استخداً األلعاب التىجيمية  

..االبتكارية

طخط قءلستخدلجءلأل  مبءل تتثظ ظؼء

:ةدءحم ت ءنسمسظت ءرتمءءلألبتتمزطؼ

م بحم تخمءمل س ؼءل طء.

ت س ء  ظخمم بءحم ؼءل طء  .
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األٌشطة العاوة لأللعاب التىجيمية 

.. االبتكارية

 ن  مبءل تضلصاءصلملظمزاؼءبمحلضلزء

.صبمحلساؼ

2-ن  مبءتختظؼءل قدزلمءلحلشظؼءء

:صل ررخظؼ

3-ن  مبءتختظؼءل قدزلمءفءء

 س طًمءصة ء)ءل ت بريءل تتثظ ع

(لجملتضعؼء

18



ألعاب التواصن واملشاركة 

:بالتحزك

.ن  مبءل ت س ء أءحظزءل   ب -1

ء

ن  للللمبءةلللللاؿءحظللللزءل   لللللبءةللللل ءءءء-2

.لجملتضعؼ

.ن  مبءتق ظدءلآلخسءفءل تحسكء-3

ء

ن  لللمبءلالعتتلللم ءع لللؽءلآلخلللسءفءءء-4

.ل تحسك
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األِداف اخلاصة أللعاب  

:التواصن واملشاركة بالتحزك

ل ت س ء أءحظزءنصءةتمذءل   ب.

طضلعظلللللؼءفءءم لللللبلاتشلللللمبءل طء  

ل تحلللسكءضلللتدءدلتضعلللؼءفءحظلللزءءءء

.ذلد 

ل ت للس ء أءلآلخللسءصلالحشللجمجءة للسءء

.صة ءلجملتضعؼءفءل تحسك
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ألعاب تٍىية احلواس : أوال 

اخلىس
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رعءلأل  مبءل يتءتخظةءلحلضلضءلخلتصء

  رتاظزءعربءلستخدلجءررشءءم بصتد  ءل ط

.لحلضلض

حشت سضءب بءلأل  مبءلخلمصؼءبتاء

:حمسؼ

.ل شت ء-1

.ل خظسءصلملظمردػء-2

.ل ترصقء-3

.ل ظثء-4

.ل  تصء-5



ألعاب تٍىية الكدرات : ثاٌيًا 

الذٍِية والعصبية

رعءلأل  مبءل يتءتسازءع ؽءتختظؼءلالحتبمشء

صلمل حظؼءصل رتاظزءصل تح ظاءصل تخظاء

.م بصلالبتتمزءعخدءل ط

صح سضءرخمءمنمذ ءةدءب بءررشءلأل  مب:
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ن  مبءتختظؼءلالحتبمشءصلمل حظؼءء-1

.صل رتاظز

.ن  مبءل تخظاءصلالبتتمزء-2

ن  مبءل تخشظقءةمءب ءلحلضلضء -3

.ءءصل قدزلمءل ررخظؼ



ألعاب تٍىية الكدرات 

التعبريية بالصوت

 ن  مبءمتمزطدءل قدزػءل صضتظؼ:

ن  مبءمتمزطدءل ظزظقءصل ز ري.

ن  مبءمتمزطدءل تدز ءل صضتع.

ن  مبءمتمزطدءل قضػءل صضتظؼ.
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ألعاب تٍىية الكدرات 

التعبريية بالصوت

 ن  مبءل ت بريءبم صضم:

ل ت بريءعدءحم ٍؼءةم.

ل ت بريءعدءةتمذء.

ل ت بريءعدءطخصظؼء.

ل ت بريءعدءحظضلذ.

ل ت بريءعدءطعؿ.
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التكويي يف ٌشاط أسس 

التىجيميةاأللعاب 

طللتثءل تقللضطثءعللدءطسطللقءلمل حظللؼءءءءء

صلملتمب لللللؼءبمعتبمزرلللللمءن لػءتقضميظلللللؼءءء

فءءطم للبحم حللؼءتشللتحءن مطخللؼءل ءء

حسامتللللسءصسللللتخمتسءص للللقءصضلللل ظممء

طؤ طزلللللللمءخللللللل بءن لـلللللللسءء  خظلللللللم ءءء

 ت تللللللاءلمل  تللللللؼءع للللللؽءء,ءلملشللللللسحع

ةسل بلللللللؼءةلللللللدؾءتختظلللللللرءلألرلللللللدل ء

.ص الالمءصة مطريءتقظظتزمء
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يف  األبتدائيةاملزحمة أُ يتي تكويي أطفاه عمى 

.ٌشاط األلعاب التىجيمية وفل دلاالت وتعددة

 ن  مبءلملظمزاؼء.

ل  مبءل ت بريءبم صضمءصلجلشد.

ن  مبءل تتثظاءلالزجتم عءلحلسء

.صلملض س
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20%

10%

40%

30%

أاعاب ت  صل هشاركس

أاعاب توريي عتعنير ار فاا    ع ا س 

أاعاب  رت ال
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مع متنيبتي علكم ببعلتوفيق ” 
”واعلنجبح 

عببس قبسم مراد. ة
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