
 أهداف المسرح المدرسي

 

 المستوى األول / ألمسرح المدرسً على المستوى الفنً :

المتعة أن هذا الفن ٌثٌر فً النفس األنسانٌة المتعة والسرور بأعتباره ٌحتوي على العناصر  -1

 الفنٌة المختلفة ) الدٌكور , األضاءة , المالبس , الموسٌقى ( .

أن أمكانٌة التقمص لألدوار ومحاكاة الشخصٌات المختلفة وتحقٌق المتعة فً نفس الطالب  -2

 المؤدي ونفس الطالب المتلقً . 

التعرؾ على هذا الفن وقواعده ومبادئه وأكتساب خبرات جدٌدة فً التمثٌل واألخراج  -3

 والدٌكور واألضاءة وكافة عناصر العرض المسرحً .

تعلمٌن من خالل األحساس بالجمال لما ٌنطوي علٌه العمل تنمٌة التذوق الجمالً للم -4

 المسرحً من فنون متعددة تتمثل فً األداء اللؽوي والحركً والتشكٌل والموسٌقى . 

صقل مواهب الطالب من خالل الكشؾ عن قدراته المتنوعة والعمل على تنمٌتها وتوجٌهها  -5

 ة والتوجٌه .مثل الخطابة والتمثٌل والرسم وتصمٌم الدٌكور واألدار

معالجة محتوٌات المنهج الدراسً بطرٌقة مسرحٌة تعتمد على الحوار والحركة والنشاط  -6

التنفٌذي بحٌث تتحول الوقائع واألحداث إلى أحداث ملموسة ٌتم التعبٌر عنها بصورة نابضة 

 بالحركة والحٌاة .

 نمو القدرات العقلٌة .إثارة وتنمٌة الخٌال لدى التالمٌذ باعتبار ذلك من ضرورٌات األبداع و -7

 المستوى الثانً / المسرح المدرسً على المستوى التربوي :

تنمٌة قدرات المتعلمٌن فً محال أستخدام اللؽة العربٌة الفصحى السهلة القرٌبة من واقع  -1

 المتعلم وأكسابهم حسن البٌان باأللسان واأللقاء السلٌم .

الصعوبة وجفاؾ األسلوب إلى مواقؾ تحوٌل المناهج الدراسٌة والتً منها ما ٌتسم ب -2

 فهمها بسهولة وٌسر وبصورة محببة للنفس .وخبرات ذات معنى ٌمكن للمتعلم 

 توعٌة الطالب بتراثهم العربً والوطنً وتأرٌخهم وحضارتهم األسالمٌة . -3

تنمٌة قدرات المعلمٌن لمهارة السرعة فً التعبٌر والتفكٌر ونقل األفكار وجودة النطق  -4

وحسن األداء واألستنتاج وأبداء الرأي والجرأة األدبٌة والعمل الجماعً واألنضباط والنظام 

 وتحمل المسؤولٌة .



فهم أنفسهم تزوٌد المتعلمٌن بالخبرات الجدٌدة التً توسع مداركهم وتجعلهم أكثر قدرة على  -5

وذوٌهم بفضل ما تثٌر فٌهم من تساؤالت والتً تزكً فٌهم روح البحث والتعقب 

 واالستطالع ما ٌصعب علٌهم المهمة .

 شؽل أوقات فراغ الطالب فً أنشطة تربوٌة هادفة تحت أشراؾ ذوي الخبرة . -6

المفاهٌم وتزوٌد الطلبة بمعلومات ومعارؾ حول مواضٌع وقضاٌا مختلفة  تسهٌل أستٌعاب -7

مثل ) التربٌة المرورٌة ( أو ) أحترام العمل الٌدوي ( أو ) كٌفٌة المحافظة على الممتلكات 

 العامة والخاصة أو نظافة البٌئة ( .

 زٌادة األنتباه والتركٌز وترقٌة الذاكرة . -8

 .م والبحث مساعدة بطٌئً التعلم على التعل -9

 ٌشبع رؼباتهم فً المعرفة والبحث وٌقدم لهم خبـــــــرات متنوعة خــــــــــالل التداول وأبداء -11

 المحاضرات والتعلٌقات حول ما ٌعرض فً المشهد الدرامً أي التمثٌلً .     

 دٌدة من ٌسهم فً بناء شخصٌة الطالب وتكاملها وتفاعلها مع ؼٌرها وبناء عالقات أحتماعٌة ح -11

   خالل العمل المسرحً الذي ٌعتبر عمل جماعً بحت .      

 ٌعمل على تضٌٌق الفجوة بٌن المتفوقٌن والمتأخرٌن فً التحصــــــٌل الدراسً فً الصؾ من  -12

 خالل المشاركة الجماعٌة الفاعلة وهذا بالطبع ٌترك مردود أٌحابً فً نفسٌة الطـــــالب وأقباله      

   التعلم . على      

 

 المستوى الثالث / المسرح المدرسً على المستوى النفسً :

النفسً حٌث أن الطالب من خالل مشاهداته لما ٌرى فً المسرح المدرسً ٌطلق  األتزان -1

العنان لعواطفه لكً ٌعبر عما فً داخله وٌحسب بأن ؼٌره أستطاع التعبٌر عما فً نفسه 

فالطالب المؤدي عندما ٌقوم بتأدٌة شخصٌة ما هو من خالل الشخصٌة التً ٌؤدٌها وٌستطٌع 

 الشخصٌة .  التعبٌر بحرٌة على لسان تلك

تحقٌق الذات وذلك من خالل تمثٌل الطالب للنموذج الكامن فً نفسه وٌنعكس ذلك على  -2

 الطالب حٌث ٌحس بالسرور والثقة بالنفس وإثارة انتباه اآلخرٌن له . 



فصلها للطالب مثل الخوؾ والخجل واألرتباط  ٌقض على المظاهر السلوكٌة والنفسٌة عند -3

( وٌعمل على أزالتها من خالل أشتراك الطالب فً العروض  واألنطواء النفسً ) العزلة

ل أو رواسب ــــالمسرحٌة ومشاهدتها والتعود على مشاهدة الجمهور دون خوؾ أو وج

 نفسٌة .

 ٌنمً لدى الطلبة الثقة بالنفس وٌرفع من مفهوم الذات لدٌهم . -4

من خالل المسرح  تهذٌب سلوك التالمٌذ عن طرٌق تشخٌص المشكالت األجتماعٌة -5

 المدرسً وأٌجاد الحلول المناسبة لها .

تفرٌػ شحنات المتعلمٌن األنفعالٌة فالمسرح المدرسً ٌساعدهم على تحقٌق رؼباتهم بطرٌقة  -6

تعوٌضٌة وتنمٌة قدراتهم على التخلص من الضٌق والسخط والتعصب والضؽوط النفسٌة 

 التً تفرضها البٌئة .

بالحٌاة المدرسٌة بما تبعثه فٌهم من روح نب الطلبة بالحٌاة ٌهدؾ المسرح المدرسً إلى تج -7

 المرح والنشاط فٌقبلون على أداء واجباتهم بنشاط .

 

 المستوى الرابع / المسرح المدرسً على المستوى األجتماعً :

 ٌقوي العالقة األجتماعٌة بٌن ا لطلبة والمعلمٌن . -1

 وذلك ٌصبح أكثر قدرة على التعاملتعرؾ الطالب باآلخرٌن من خالل تفحصه لشخصٌاتهم  -2

 معهم .

ٌتٌح الفرصة أمام الطالب لٌجرب مواقؾ الحٌاة المختلفة وٌكتشؾ بٌئته األمر الذي ٌهدؾ  -3

 إلى أدراكه الحسً بها وأنفتاحه على األشٌاء بفاعلٌة .

 ٌطور لدى الطالب مهارة القٌادة الحكٌمة والتبعٌة األٌجابٌة وذلك من خالل تقدٌمه األدوار -4

 المختلفة ومعاٌشته للمواقؾ .

 تعوٌد الطلبة على األنضباط والنظام وأحترام قٌمة الموقؾ . -5

 

 تحضٌر بتقرٌر أكتشاؾ المواهب المسرحٌة .    

 ( من هو الطفل الموهوب 3( ما هً الموهبة الفنٌة     2تعرٌؾ الموهبة     (1

   المواهب المسرحٌة . ( أكتشاؾ5( قٌاس القدرة على التمثٌل     4


