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 عنوان المحاضرة

 ) اهداف المسرح المدرسي (

 

 المستوى األول/المسرح المدرسي على المستوى الفني :

المتعةةةن ان هةةةنا الفةةةن لنلةةةر سةةةي الةةةنفو اسنسةةةانلن المتعةةةن والسةةةرور  اعت ةةةار   -1

لحتةةةول علةةةى العنانةةةر الفنلةةةن المكتلفةةةن ) الةةةدلالور   اسضةةةا ة   الم  ةةةو 

 والموسلقى ( .
ان إمالانلةةةةن الةةةةتقم  لةةةة دوار ومحاالةةةةةاة التكنةةةةلا  المكتلفةةةةن وتحقلةةةةة   -2

 تعن سي نفو الطالب المؤدل ونفو الطالب المتلقي . الم
التعةةةرف علةةةى هةةةنا الفةةةن وئواعةةةد  وم ادتةةةي واالتسةةةاب ك ةةةرا   دلةةةدة سةةةي  -3

التمنلةةةةةةل واسكةةةةةةراا والةةةةةةدلالور وااضةةةةةةا ة والاسةةةةةةن عنانةةةةةةر العةةةةةةر  

 المسرحي .
تنملةةةةن التةةةةنو  ال مةةةةالي للمتعلمةةةةلن مةةةةن كةةةة ل اسحسةةةةاو  ال مةةةةال لمةةةةا  -4

سنةةةةون متعةةةةددة تتمنةةةةل سةةةةي األدا   لنطةةةةول عللةةةةي العمةةةةل المسةةةةرحي مةةةةن

 اللغول والحرالي والتتاللل والموسلقى .
نةةةقل مواهةةةب الطةةة ب مةةةن كةةة ل الالتةةةف عةةةن ئدراتةةةي المتنوعةةةن والعمةةةل  -5

علةةةى تنملتوةةةا وتو لووةةةا سةةةي الكطا ةةةن والتمنلةةةل والرسةةة  وتنةةةمل  الةةةدلالور 

 واسدارة والتو لي .
لةةةةةى معال ةةةةةن محتولةةةةةا  المةةةةةنوة الدراسةةةةةي  طرلقةةةةةن مسةةةةةرحلن تعتمةةةةةد ع -6

تحةةةةول الوئةةةةاتث وااحةةةةدانا  الحةةةةوار والحرالةةةةن والنتةةةةاط التنفلةةةةنل  حلةةةة  ت

الةةةى احةةةدا  ملموسةةةن لةةةت  التع لةةةر عنوةةةا  نةةةورة نا ضةةةن  الحرالةةةن والحلةةةاة 

. 



انةةةار وتنملةةةن الكلةةةال لةةةدى الت ملةةةن  اعت ةةةار نلةةة  مةةةن ضةةةرورلا  اا ةةةدا   -7

 ونمو القدرا  العقللن .

 

 -:التر ول  ىتوالمستوى الناني/المسرح المدرسي على المس

تنملةةةن ئةةةدرا  المتعلمةةةلن سةةةي م ةةةال اسةةةتكدا  اللغةةةن العر لةةةن الفنةةةحى  -1

االسةةةةا و  حسةةةةن ال لةةةةان  اللسةةةةان السةةةةولن القرل ةةةةن مةةةةن وائةةةةث المةةةةتعل  و

 واالقا  السلل  .
تحولةةةةل المنةةةةاهة الدراسةةةةلن والتةةةةي منوةةةةا مةةةةا لتسةةةة   النةةةةعو ن و فةةةةاف  -2

األسةةةةةلوب الةةةةةى موائةةةةةف وك ةةةةةرا  نا  معنةةةةةى لمالةةةةةن المةةةةةتعل  سوموةةةةةا 

  سوولن ولسر و نورة مح  ن للنفو .
توعلةةةةةن الطةةةةة ب  تةةةةةرانو  العر ةةةةةي والةةةةةوطني وتةةةةةارلكو  وحضةةةةةارتو   -3

 اسس ملن .
والتفاللةةةر ونقةةةل تنملةةةن ئةةةدرا  المعلمةةةلن لموةةةارا  السةةةرعن سةةةي التع لةةةر  -4

األسالةةةةةار وو ةةةةةود النطةةةةة  وحسةةةةةن األدا  وااسةةةةةتنتاا وا ةةةةةدا  الةةةةةر ل 

وال ةةةةرا ة األد لةةةةن والعمةةةةل اا تمةةةةاعي واانضةةةة اط والن ةةةةا  وتحمةةةةل 

 المسؤوللن .
تزولةةةةد المتعلمةةةةلن  ةةةةالك را  ال دلةةةةدة التةةةةي توسةةةةث مةةةةدارالو  وت علوةةةة   -5

االنةةةةر ئةةةةدرة علةةةةى سوةةةة  انفسةةةةو  ونولوةةةة   فضةةةةل مةةةةا تنلةةةةر سةةةةلو  مةةةةن 

 اؤا  والتةةةي تزالةةةي سةةةلو  روح ال حةةة  والتعائةةةب وااسةةةتط   مةةةاالتسةةة

 لنعب عللو  المومن .
تةةةغل  وئةةةا  سةةةراي الطةةة ب سةةةي  نتةةةطن تر ولةةةن هادسةةةن تحةةة  اتةةةراف  -6

 نول الك رة .
تسةةةولل اسةةةتلعاب المفةةةاهل  وتزولةةةد الطل ةةةن  معلومةةةا  ومعةةةارف حةةةول  -7

  مواضةةةةلث وئضةةةةالا مكتلفةةةةن منةةةةل ) التر لةةةةن والمرورلةةةةن ( او ) احتةةةةرا

العمةةةةةةل اللةةةةةةدول ( او ) اللفلةةةةةةن المحاس ةةةةةةن علةةةةةةى الممتلالةةةةةةا  العامةةةةةةن 

 والكانن او ن اسن ال لتن ( .
 زلادة اانت ا  والتراللز وترئلن الناالرة . -8
 مساعدة  طلتي التعل  على التعل  وال ح  . -9

لتةة ث را ةةاتو  سةةي المعرسةةن وال حةة  ولقةةد  لوةة  ك ةةرا  متنوعةةن كةة ل  -11

للقةةةا  حةةةول مةةةا لعةةةر  سةةةي المتةةةود التةةةداول وا ةةةدا  المحاضةةةرا  والتع

 الدرامي والتمنللي .
لسةةةو  سةةةي  نةةةا  تكنةةةلن الطالةةةب وتالاملوةةةا وتفاعلوةةةا مةةةث الرهةةةا و نةةةا   -11

ع ئةةةةا  ا تماعلةةةةن  دلةةةةدة مةةةةن كةةةة ل العمةةةةل المسةةةةرحي الةةةةنل لعت ةةةةر 

 عمل  ماعي  ح  .



لعمةةةل علةةةى تضةةةلل  الف ةةةوة  ةةةلن المتفةةةوئلن والمتةةة كرلن سةةةي التحنةةةلل  -12

 ل المتةةةةارالن ال ماعلةةةةن الفاعلةةةةن وهةةةةنا الدراسةةةةي سةةةةي النةةةةف مةةةةن كةةةة

  الط ث لتر  مردود ال ا ي سي نفسلن الطالب وائ الي على التعل  .

 

 

 

 -المستوى النال /المسرح المدرسي على المستوى النفسي :

ااتةةةةزان النفسةةةةي حلةةةة  ان الطالةةةةب مةةةةن كةةةة ل متةةةةاهداتي لمةةةةا لةةةةرى سةةةةي  -1

مةةةا سةةةي داكلةةةي المسةةةرح المدرسةةةي لطلةةة  العنةةةان لعواطفةةةي لالةةةي لع ةةةر عةةةن 

ولحسةةةب  ةةة ن الةةةر  اسةةةتطا  التع لةةةر عةةةن مةةةا سةةةي نفسةةةي سالطالةةةب المةةةؤدب 

هةةةو مةةةن كةةة ل التكنةةةلن التةةةي لؤدلوةةةا  ان مةةةا لقةةةو   ت دلةةةن تكنةةةلتي مةةةا

 ولستطلث التع لر  حرلن على لسان تل  التكنلن .
تحقلةةة  الةةةنا  ونلةةة  مةةةن كةةة ل تمنلةةةل الطالةةةب للنمةةةونا الالامةةةل سةةةي نفسةةةي  -2

ب حلةةة  لحةةةو  السةةةرور والنقةةةن  ةةةالنفو وإنةةةارة ولةةةنعالو نلةةة  علةةةى الطالةةة

 انت ا  ااكرلن لي .
لقةةةة  علةةةةى الم ةةةةاهر السةةةةلواللن والنفسةةةةلن عنةةةةد سنةةةةلوا للطالةةةةب منةةةةل  -3

الكةةةوف والك ةةةل واارت ةةةا  واانطةةةوا  النفسةةةي ولعمةةةل علةةةى ازالتوةةةا مةةةن 

كةةةة ل اتةةةةترا  الطالةةةةب سةةةةي العةةةةرو  المسةةةةرحلن ومتةةةةاهدتوا  والتعةةةةود 

 وف او رواسب نفسلن .على متاهدة ال موور دون ك
 لنمي لدى الطل ن النقن  النفو ولرسث من مفوو  النا  لدلو  . -4
توةةةنلب سةةةلو  الت ملةةةن عةةةن طرلةةة  تتةةةكل  المتةةةال   اا تماعلةةةن مةةةن  -5

 ك ل المسرح المدرسي وإل اد الحلول المناس ن لوا .
تفرلةةةح تةةةحنا  المتعلمةةةلن اانفعاللةةةن سالمسةةةرح المدرسةةةي لسةةةاعده  علةةةى  -6

تحقلةةة  را ةةةاتو   طرلقةةةن تعولضةةةلن وتنملةةةن ئةةةدراتو  علةةةى الةةةتكل  مةةةن 

 الضل  والسكط والتعنب والضغوط النفسلن التي تفرضوا ال لتن .
لوةةةدف المسةةةرح المدرسةةةي الةةةى ت نةةةب الطل ةةةن  الحلةةةاة المدرسةةةلن  مةةةا ت عنةةةي  -7

 ح والنتاط سلق لون على  دا  وا  اتو   نتاط . سلو  من روح المر

 

 المستوى الرا ث/المسرح المدرسي على المستوى اا تماعي :

 لقول الع ئن اا تماعلن  لن الطل ن والمعلملن . -1
تعةةةرف الطالةةةب  ةةةااكرلن مةةةن كةةة ل تفحنةةةي لتكنةةةلاتو  ونلةةة  للنةةة    -2

 االنر ئدرة على التعامل معو  .



لل ةةةةرب موائةةةةف الحلةةةةاة المكتلفةةةةن ولالتتةةةةف لتةةةةل  الفرنةةةةن امةةةةا  الطالةةةةب  -3

 لتتةةةةي   اامةةةةر الةةةةنل لوةةةةدف الةةةةى ادراالةةةةي الحسةةةةي  وةةةةا وانفتاحةةةةي علةةةةى 

 األتلا   فاعللن .
لطةةةور لةةةدى الطالةةةب موةةةارة القلةةةادة الحاللمةةةن والت علةةةن اسل ا لةةةن ونلةةة  مةةةن  -4

 ك ل تقدلمي األدوار المكتلفن ومعالتتي للموائف .
   واحترا  ئلمن الموئف .تعولد الطل ن على اانض اط والن ا -5

 

 

 االتتاف المواهب المسرحلن :تحضلر  تقرلر 

 تعرلف الموه ن . -1
 ماهي الموه ن الفنلن . -2
 من هو الطفل الموهوب . -3
 ئلاو القدرة على التمنلل . -4
 االتتاف المواهب المدرسلن . -5


