
 ١

  املـــــحـــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــوى  م

  مسابقة  التأليف املسرحي  -  ١
مسابقة التأليف ملسرحة  -        

   املناهج

 األهداف  - ١
  املوضوعات    - ٢
 الشروط   - ٣
 إجراءات التقييم على مستوى املنطقة  - ٤
  إجراءات التقييم على مستوى السلطنة  - ٥

   -:مسابقات العروض املسرحية    ٢
  .مسابقة التمثيل الدرامي   - ١
مسابقة عروض املسرحية  - ٢

 .املنهجية 
 .مسابقة مسرح العرائس  - ٣
  العاممسابقة العرض املسرحي  - ٤

 . هدافاأل - ١
 . شروطال - ٢
 ات التقييم على املستوى املنطقة جراءإ - ٣
  .جراءات التقييم على مستوى السلطنة إ - ٤

  

  وبنود التقييم الدرجات   ٣
  مةشروط ها  ٤
  -:ليل مرفقات الد  ٥

 .استمارة تعهد للطالب املشاركني يف مسابقة التأليف املسرحي - ١
  ).مسرحة املناهج(استمارة تعهد للمشاركني يف مسابقة التأليف املسرحي  - ٢
 .استمارة تقييم مسابقة التمثيل الدرامي - ٣
 .استمارة تقييم مسابقة مسرح العرائس - ٤
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 ٢

  
  -:املقدمة 

  .حممد وعلى آله وصحبه أمجعني احلمد  والصالة والسالم على احلبيب 
حينما تتحاور عدة أجيال يف زمن ما ومكان واحد ومع خمتلف القضايا املرتبطة بتاريخ اإلنـسانية              

يف لغة واحدة وأناس ملختلف الفئات لنشاهد واقع حلركات وشخوص أبطـال القـصة والعمـل املقـدم              
 اهلامـة يف العمليـة التعليميـة ودوره    فسنكون بال شك مع املسرح والذي يعـد احـد األنـشطة الرتبويـة          

الرائد  يف إثراء املنهج الدراسي وتنمية املواهب الطالبية لدى أبنائنـا الطـالب الـذين يعـدون لتحمـل            
  .املسؤولية ملواصلة مسرية العطاء والتميز 

ة ويعترب املسرح املدرسي وسيلة تربوية نـسعى مـن خالهلـا إىل إتاحـة الفـرص ألبنائنـا الطـالب لتنميـ                   
مواهبهم وحتقيق دورهم يف معاجلة خمتلف القضايا الرتبوية واالجتماعية ويعـد حبـد ذاتـه رافـدا حنـو              

  .اإلبداع والتميز
  

وسعيا من املديرية العامة للعالقات واإلعـالم الرتبـوي ممثلـة يف دائـرة األنـشطة الرتبويـة لتفعيـل وتنفيـذ                
 اًكمعيننـ  الـدليل دة هلذا الغرض يأتي هـذا  املسابقات بشكل عملي ومنظم وفق الربامج واخلطط املع      

للقائمني على  املسرح يف احلقل الرتبوي متضمنا عددا من املـسابقات يف جمـاالت النـشاط املـسرحي          
  .ةملختلفلطالب وطالبات الصفوف التعليمية ا

  
  للجميـع نيمـن  مبستقبل النـشاط املـسرحي يف مدارسـنا مت   يآملني أن يكون هذا العمل دافعا حنو الرق    

  التوفيق والنجاح ،،،
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 ٣

  
 مسابقة التأليف املسرحي: أوالً

  
 : أهداف املسابقة  §
تنمية ملكة اإلبداع الفين وتشجيع املواهب الطالبية خاصة أولئك الذين لديهم ميول ومواهب  -  ١

 .فطرية لكتابة الدراما 
 .تنمية اللغة العربية واألساليب التعبريية والبالغية لدى الطالب  -  ٢
 . الكتاب املبدعني خلق جيل من -  ٣
 .تنمية ملكة اخليال والتخيل لدى الطالب باعتبارها جوانب أساسية ألي إبداع  -  ٤
غرس املفاهيم والتوجهات الرتبوية واالجتماعية يف نفوس الطلبة ودفعهم للنقد البناء وتبين روح  -  ٥

 .التقييم والتقويم لديهم
م بالثقافة واملعرفة يف شتى امليادين العلمية  وبالتايل إثرائهواإلطالعدفع الطالب ملزيد من القراءة  -  ٦

 .والرتبوية
السعي حنو توفري نصوص مسرحية جيدة البناء راقية من حيث املفاهيم واألهداف متفاعلة مع  -  ٧

القضايا الرتبوية واالجتماعية ذات الصلة بالطالب والبيئة املدرسية ونابعة من الطالب أنفسهم 
عطاء الطالب مساحة للتعبري عن آرائه داخل املدرسة وهي يف ذات الوقت وسيلة فعالة إل

 .وخارجها 
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 ٤

  : موضوعات املسابقة   §
 
  يف حب الوطن والقائد  - ١
 .بر الوالدين  - ٢
 .صلة األرحام وآداب الزيارة   - ٣
 .الدور احلضاري للمعلم وأمهية تكرميه وتقديره من قبل اتمع  - ٤
رها الرتبوية والتعليمية على وآثا) اإلجيابية أو السلبية (السلوكيات الطالبية  - ٥

 .الطالب
 .  اخليل العربي و أمهيته - ٦
 .احملافظة على املرافق العامة يف البيئة املدرسية وخارجها - ٧
 ).االجيابية أو السلبية ( إحدى العادات االجتماعية  - ٨
 .النجاح والتفوق وأثره يف حياة الفرد واتمع - ٩

 ،  لدينية،الوطنية ، اإلقليميةا(أية موضوعات أخرى خيتارها الطالب للمناسبات  -١٠
 .بعيدا عن املواضيع السياسية )الدولية 

   -: املسابقة شروط §
 .على الطالب اختيار إحدى املوضوعات املشار إليها أعاله للكتابة فيها -١  
 أوبريت كوميديا ، تراجيديا(  ميكن اختيار أي شكل من أشكال الكتابة املسرحية -  ٢  

 ).،ملحمة 
 ).  بنني ، بنات ) ( السابع وحتى الثاني عشر ( قة جترى على مستوى  الصفوف من املساب-٣  
 . لغة الكتابة هي اللغة العربية الفصحى-٤  
، جيب أن ال يقل النص   ) التاسعالسابع وحتى (  بالنسبة لطالب وطالبات الصفوف من -٥  

 .   مطبوعةA4املسرحي املقدم عن ثالث ورقات مقاس 
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 ٥

، جيب أن ال يزيد )  وحتى الثاني عشرالعاشر(بة لطالب وطالبات الصفوف من  بالنس-٦  
  .  مطبوعةA4 وال يقل عن مخس  مقاس اثين عشر ورقة النص  املسرحي املقدم عن 

 جيب أن يكون النص املسرحي املقدم مل يسبق تأليفه أو نشره من قبل أي جهة وأن يكون من - ٧
  .إعداد الطالب نفسه

اركة من خالل إعداد إحدى النصوص املسرحية العاملية أو احمللية لكتاب  ميكن املش- ٨
معروفني شريطة أن تكون  أفكاره ومضامينه تربوية وهادفة مع ضرورة اإلشارة إىل مصدرها 

 .من قبل الطالب املشارك) إعداد( ومؤلفها احلقيقي واإلشارة بعبارة 

م بتأليفه سواء كان مبفرده أو مبساعدة أحد على كل طالب وضع رسوم توضيحية للنص الذي يقو -٩
  .طالب النشاط الفين املتميزين يف الرسم  مبا يعرب عن إحداث النص

  

  مدمجتقدم النصوص املسرحية مطبوعة  باللون األسود خبط النسخ على ورق  وخمزنة  على قرص  -١١
)CD(.   
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 :إجراءات التقييم على مستوى املنطقة  •
  

األوىل من الصف السابع وحتى  للفئة احملددة ملسرحية يف املنطقة التعليميةيم النصوص ا يتم تقي-١ 
ثالثة التاسع، والفئة الثانية الصفوف من العاشر  إىل الثاني عشر حبيث يتم موافاة  الدائرة مبا ال يزيد عن 

 .  نصوص للفئتني ستة نصوص لكل فئة مبجموع ال يزيد عن 

عليمية تنفيذ أي من النصوص املسرحية الفائزة على مستوى املنطقة قبل إجازهتا  ال حيق للمنطقة الت- ٢
 .من قبل دائرة األنشطة الرتبوية بالوزارة وإشعارها بذلك 

االسم ، ( ترفق مع النص املسرحي الفائز على مستوى املنطقة التعليمية استمارة بيانات الطالب -  ٣
مع ضرورة )  صورة شخصية له )٣( املنطقة ، عدد الصف ، رقم اهلاتف ، اسم املدرسة ، اسم

  .اعتمادها وختمها من قبل املدرسة واملنطقة وفق منوذج االستمارة املرفقة 
 )CD( مدمج  على قرص رسل على مستوى املنطقة بالكمبيوتر وت تطبع األعمال الفائزة - ٤

  .مع اإلنتاج إىل دائرة األنشطة الرتبوية  
ص املسرحية الفائزة على مستوى املنطقة من قبل املختصني مراجعة  أمهية مراجعة النصو- ٥ 

 ، ادقيقة من حيث سالمة اللغة ، سالمة احملتوى الثقايف والعلمي ، سالمة الفكرة ومدلوالهت
  . سالمة تسلسل البناء الدرامي واحلوار ، وضوح املعاني 

من الثالث بوية خالل األسبوع النصوص الفائزة إىل دائرة األنشطة الرتلتسليم   آخر موعد - ٦ 
 . م٢٠٠٨شهر إبريل 

  . سوف يتم استبعاد أي مشاركة غري مستوفيه للشروط املشار إليها- ٧ 
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 ٧

Ø  إجراءات التقييم على مستوى السلطنة:- 
  

 يتم تقييم املسابقة مركزيا على مستوى السلطنة بني مجيع املناطق التعليمية، ومينح - ١
 . يمة الفائزون جوائز تشجيعية ق

 لدائرة األنشطة الرتبوية التصرف بالنص املسرحي الفائز وتوظيفه فيما تراه مناسبا ،  حيق-٢     
  .دون أي مطالب أو شروط من قبل صاحبه عدا االحتفاظ بامسه كمؤلف للنص

 يتم طباعة النصوص املسرحية الفائزة ونشرها يف كتيب خاص باملسرح املدرسي، مع - ٣      
  .م دراسي تايل بداية كل عا

  . سوف يتم استبعاد أي مشاركة غري مستوفيه للشروط املشار إليها- ٤    
  
  

  مسابقة التأليف ملسرحة املناهج :ثانيا 
  

 : أهداف املسابقة  §
  . تشجيع الطالب على اإلبداع والكتابة يف هذا اال -١
والعمل على تبسيط املادة العلمية وسهولة وصول املعلومة ورسوخها يف أذهاهنم -٢

  .ربط املادة الدراسية بالنشاط الرتبوي 
  .تنمية اللغة العربية واألساليب التعبريية والبالغية لدى الطالب  -٣
  .خلق جيل من الكتاب املبدعني -٤
  .تنمية ملكة اخليال والتخيل لدى الطالب باعتبارها جوانب أساسية ألي إبداع -٥
                                                   الجتماعية يف نفوس الطلبة ودفعهم للنقد غرس املفاهيم والتوجهات الرتبوية وا-٦

  .البناء وتبين روح التقييم والتقويم لديهم
                     طالع وبالتايل إثرائهم بالثقافة واملعرفة يف شتى دفع الطالب ملزيد من القراءة واإل-٧                       

.امليادين العلمية والرتبوية            
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   -: املسابقة شروط §
 النص املسرحي من املواد املقررة عليه يف  فكرة اختيارعلى الطالب   - ١

  .املنهج الدراسي 
احلرص على الفكرة األساسية للدرس املمسرح وعدم التعمق يف   - ٢

 . وغري مفهومة تفاصيل جتعل املادة متشابكة 
الدرس  وتسلسلها حبيث ال خيل بفكرة ط األحداثاالهتمام برب  - ٣

  .املمسرح
 وحتى الثاني السادس( جترى على مستوى  الصفوف من املسابقة  - ٤

 ).  بنني ، بنات ) ( عشر 
 . لغة الكتابة هي اللغة العربية الفصحى - ٥
أن يكون النص من تأليف الطالب شخصيا وأن ال يكون قد شرارك به  - ٦

 . مسبقا 
  A4 املقدم عن ثالث ورقات مقاس مسرح املدرس ، جيب أن ال يقل ال - ٧

 . مطبوعةوأن ال يزيد عن سبعة ورقات 
، أن يقوم الطالب بتعبئة استمارة التعهد ومستوفية كل البيانات املطلوبة  - ٨

  .صورة شخصية له  ) ٢(باإلضافة إىل عدد 
ضرورة اإلشارة إىل اسم املادة املمسرحة وعنوان الدرس ، والصف   - ٩

  .الدرس  عليه هذا  املقرر
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 :إجراءات التقييم على مستوى املنطقة  •
  

 من خالل جلنة مكونة من أخصائي النشاط  يتم تقييم النصوص املسرحية يف املنطقة التعليمية-١ 
 .املسرحي ومشرف املادة املعنية ومشرف اللغة العربية ومن تراه اللجنة مناسبا

االسم ، ( استمارة بيانات الطالب  طقة التعليمية ترفق مع النص املسرحي الفائز على مستوى املن- ٢
مع ضرورة )  صورة شخصية له )٢(الصف ، رقم اهلاتف ، اسم املدرسة ، اسم املنطقة ، عدد 

  . املرفقة رسة واملنطقة وفق منوذج االستماراتاعتمادها وختمها من قبل املد
 مع )CD( مدمج  على قرص تطبع األعمال الفائزة على مستوى املنطقة بالكمبيوتر ويرسل - ٤

    .اإلنتاج إىل دائرة األنشطة الرتبوية  
 أمهية مراجعة النصوص املسرحية الفائزة على مستوى املنطقة من قبل املختصني مراجعة - ٥ 

 ، ادقيقة من حيث سالمة اللغة ، سالمة احملتوى الثقايف والعلمي ، سالمة الفكرة ومدلوالهت
  . واحلوار ، وضوح املعاني سالمة تسلسل البناء الدرامي

  آخر موعد إلرسال النصوص الفائزة إىل دائرة األنشطة الرتبوية خالل األسبوع الثاني من شهر - ٦
 . م٢٠٠٨إبريل 

  . سوف يتم استبعاد أي مشاركة غري مستوفيه للشروط املشار إليها - ٧ 
  
Ø  إجراءات التقييم على مستوى السلطنة:-  

زيا على مستوى السلطنة بني مجيع املناطق التعليمية، ومينح يتم تقييم املسابقة مرك - ١
 . الفائزون جوائز تشجيعية قيمة 

 لدائرة األنشطة الرتبوية التصرف بالنص املسرحي الفائز وتوظيفه فيما تراه مناسبا ،  حيق-٢     
  .دون أي مطالب أو شروط من قبل صاحبه عدا االحتفاظ بامسه كمؤلف للنص
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 ١٠

مبسرحيات منهجية ، مع  يتم طباعة النصوص املسرحية الفائزة ونشرها يف كتيب خاص - ٣      
  .بداية كل عام دراسي  أو ما تراه الوزارة مناسبا يف حينه

  . سوف يتم استبعاد أي مشاركة غري مستوفيه للشروط املشار إليها- ٤    
 

   مسابقات العروض املسرحية: ثالثا 
  -:رامي ومسرحة املناهج ومسرح العرائس مسابقة التمثيل الد §

   -:األهداف 
  .إعداد الطالب للحياة العملية واالعتماد على النفس والثقة هبا والقدرة على مواجهة اآلخرين   -  ١
  .تكوين شخصية الطالب وتنمية قدراته ومواهبه والعمل على تشجيعه -  ٢
  .غرس روح احملبة والتعاون والعمل مع اجلماعة -  ٣
 . وربط املادة بالنشاط دراسي خدمة املنهاج ال -  ٤
  .إكساب الطالب املهارات اللغوية والقدرة على التعبري وحسن اإللقاء  -  ٥
إمداد مراكز مصادر التعلم يف مدارس التعليم األساسي من خالل تصوير العروض املسرحية ذات  -  ٦

 .الصلة وإيداعها مبركز مصادر التعلم
 .باجلمال األدبي والفيننشر الوعي والثقافة املسرحية وتنمية اإلحساس  -  ٧
 .تعويد الطالب على النظام واالنضباط واحرتام الوقت واجلماعة  -  ٨
 .عالج بعض عيوب النطق والكالم مثل التأتأة واللجلجة وسرعة الكالم واللعثمة  -  ٩
 .إكساب الطالب مهارات وخربات ومعارف خمتلفة تساعده يف حياته اليومية حاضرا ومستقبال - ١٠
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 ١١

 ض املسرحية  شروط مسابقات العرو §
 
 .يف مسرح العرائس )٦-٥( تكون املسابقة احمللية بني مدارس املنطقة  يف الصفوف الدراسية  -  ١
 طالب بالنسبة  يف مسابقيت )١٢(أن ال يزيد عدد الطالب املشاركني يف العرض املسرحي عن  -  ٢

ة مسرح التمثيل الدرامي ومسرحة املناهج  ، وكذلك أن ال يزيد الطالب املشاركني يف مسابق
 . طالب  )٦(العرائس  عن 

و بنات كال  بنني  )١٢ -٧(  تكون املسابقة احمللية بني مدارس املنطقة يف الصفوف الدراسية من  -  ٣
 العروض  عددحبيث يكون إمجايل) مسرحة املناهج + متثيل درامي ( على حدة يف مسابقة 

 -:كالتايل املسرحية 
  ).بنني وبنات ( عرضان متثيل درامي   •
 ) .بنني وبنات ( ان  مسرحة مناهج  عرض •
 .عرض واحد مسرح عرائس  •
 . تكون لغة العرض املسرحي اللغة العربية الفصحى  -  ٤
 واعتمادها من قبل املركزيةلن يتم تقييم أي عرض مسرحي ما مل يتم تعبئة استمارة التقييم  -  ٥

 .املنطقة وتسليمها إىل جلنة التقييم املركزي قبل العرض 
ص املسرحي املقدم جمازا أو سبق تعميمه من قبل الوزارة باإلضافة إىل الدرس جيب أن يكون الن -  ٦

 .املمسرح من أحد الدروس باملنهج
  - :على النحو التايل املركزي تكون برامج وفقرات التقييم  -  ٧
 ) ٦-٥( الصفوف من  •

تقتصر على مسرح العرائس يعرض من خالله درس ممسرح من املنهج املدرسي أو أي عرض 
  .مل جوانب تربوية هادفة آخر حي
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 ١٢

  )١٢ –٧(الصفوف من  •
نهاج الدراسي يف كل من عرض إضافة إىل درس ممسرح من املدرامي تقديم عرض مسرحي 

  . وعرض البنات  البنني
قام العروض املسرحية اليت متثل املنطقة التعليمية يف املسابقة على مسرح جمهز ت -١٠

ات  يف مكان واحد إن أمكن عجتميف شكل ومعد هلذا الغرض ويفضل أن يكون 
  .حتى تعم الفائدة للجميع 

 -:جيب االلتزام بالزمن احملدد لكل عرض مسرحي على النحو التايل  -١١
  . ال يزيد عن نصف ساعة  )٦-٥( الصفوف من  •
 . ال يزيد عن ساعة ونصف لكل عرض )١٢ -٧( الصفوف من  •
ودور وفصوهلم الدراسية عروض املسرحية  تعد كشوف بأمساء املشرتكني من الطلبة والطالبات يف ال١٠

 مع استمارة التقييم احمللي كل منهم واسم املشرف وبرنامج العرض وذلك لتقدميها إىل جلنة التقييم املركزي
 .موضحا عليها النتيجة ومعتمدة 

 واملهتمني بالفنون وخنبة من الطلبة يف واملسئولنييدعى أولياء أمور الطلبة والطالبات  -١١
 .طقة تعليمية حلضور العروض املسرحية اليت تقام للتقييم على مستوى السلطنةكل من

  
  -:إجراءات التقييم على مستوى السلطنة  §
 سيتم تطبيق التقييم العشوائي ألختيار املدارس اليت ستدخل املنافسة على مستوى  -١

 قبل أسبوع من السلطنة وستوافيكم دائرة األنشطة بأمساء املدارس التى وقعت عليها القرعة
  .موعد التقييم

 بنني وبنات لطنة لكل من الفئات احملددة سلفاتكون نتائج التقييم على مستوى الس  -٢
   -:وفق املراكز التالية 
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 ١٣

 -) :مسرح العرائس  ) ( ٦-٥(الصفوف من  •
 ) .مراكز تشجيعية (و) مركز أول ، مركز ثاني ، مركز ثالث (  

 - ):١٢-٧( الصفوف من  •
كال على (للمسابقني  )مراكز تشجيعية بنني( و) أول ، مركز ثاني ، مركز ثالث  مركز  (

 .)حده
 - ):١٢-٧( الصفوف من  •

كال على (للمسابقات  ) بناتمراكز تشجيعية ( و)  مركز أول ، مركز ثاني ، مركز ثالث (
 .)حده

  .سرحيةيتم منح جوائز تقديرية وتشجيعية للطلبة واملدارس املتميزة يف العروض امل-٣
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   العاممسابقة العرض املسرحي : رابعا 

  
  -: أهداف املسابقة  

ككل املنطقة التعليمية على مستوى إتاحة الفرصة للطالب املوهوبني واملتميزين  - ١
  . وإبراز مواهبهم  العام للمشاركة يف مسابقة العرض املسرحي

 أفضل املواهب يف جمال التمثيل لتقديمية  خلق نوع من التنافس الشريف بني املناطق التعليم - ٢
يف إخراج عرض مسرحي مميز مستخدما مجيع عناصر ومكمالت وإكساهبم املهارات الالزمة 
 .العرض املسرحي وفنياته

 .تكوين شخصية الطالب وتنمية قدراته ومواهبه والعمل على تشجيعه - ٣
  .اجلماعيلعمل غرس روح احملبة والتعاون يف ا - ٤
ارس اآلراء يف جمال النشاط بني الطالب وأقراهنم من خمتلف مدتبادل اخلربات و - ٥

 .وحتقيق التعارف والتواصل فيما بينهم املنطقة التعليمية 
  -:شروط املسابقة 

 .تقوم املنطقة التعليمية بتشكيل فريق مسرحي موحد للمنطقة من خمتلف املدارس  - ١
كان بنني أو بنات سواء ) ١٢- ٥(الصفوف من طالبات  طالب وتكون املسابقة بني  - ٢

  .ووفقا ملا تراه املنطقة أو مشرتك 
 .أن يكون العرض املسرحي املقدم باللغة العربية الفصحى  - ٣
االلتزام أن ال يزيد عدد الطالب املشاركني يف العرض املسرحي املميز عن  - ٤

 .طالب وطالبة )١٥(
وأن لوزارة  أن يكون النص املسرحي املقدم جمازا أو سبق تعميمه من قبل اااللتزام  - ٥

 .حيمل  القيم واألهداف تربوية 
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االلتزام  بإرسال النص املشارك إىل دائرة األنشطة الرتبوية وذلك خالل الفصل األول  - ٦
 .لإلطالع عليه  وإبداء املالحظات واعتماده 

 يف يدعى أولياء أمور الطلبة والطالبات واملسئولني واملهتمني بالفنون وخنبة من الطلبة - ٧
  . العاميمية حلضور العرض املسرحيكل منطقة تعل

 واعتمادها  املركزية لن يتم تقييم أي عرض مسرحي ما مل يتم تعبئة استمارة التقييم  - ٨
مع كشف بأمساء من قبل املنطقة وتسليمها إىل جلنة التقييم املركزي قبل العرض 

  .الطالب 
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 ١٦

  
  
 

 -:بنود التقييم 
  
v ١٢ -٧( لسلطنة يف مسابقة التمثيل الدرامي للصفوف من    درجات التقييم على مستوى ا: ( -  

 ١٠  سواراتالصوتية واملوسيقية ، اإلكس ، املالبس ، املؤثرات جتوظيف الديكور ، اإلضاءة ، املاكيا  ٥      ٤ ٢٥  دقة وسالمة اللغة العربية وقواعد النحو  ٣ ١٥  اإلخراج  ٢ ٣٠ القدرة على األداء التمثيلي  ١ الدرجة العنصر  م

 ١٠٠  اموع  ٩ ١٠  النظام العام   ٨  ١٠  الثقافة املسرحية للطالب ومدى إملامه بنشاط اجلماعة   ٦
  

v  ١٢-٧(للصفوف من  درجات التقييم على مستوى السلطنة يف مسابقة مسرحة املناهج(  
  
 ١٠  الصوتية واملوسيقية ، اإلكسسوارات ، املالبس ، املؤثرات جتوظيف الديكور ، اإلضاءة ، املاكيا  ٥ ٢٥  دقة وسالمة اللغة العربية وقواعد النحو  ٤ ٢٠  مسرحة املادة امل  ٣ ١٥  اإلخراج  ٢ ٣٠ القدرة على األداء التمثيلي  ١ الدرجة العنصر  م  

 ١٢٠  اموع  ٨  ١٠  الثقافة املسرحية للطالب ومدى إملامه بنشاط اجلماعة   ٧ ١٠  النظام العام   ٦
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v ٦-٥(يم على مستوى السلطنة  يف مسابقة مسرح العرائس الصفوف درجات التقي  (   
  ١٥  .الصوتية املوسيقية ، اإلكسسوارات ، املالبس ، املؤثرات جءة ، املاكياتوظيف الديكور ، اإلضا  ٥ ١٥  دقة وسالمة اللغة العربية وقواعد النحو  ٤ ٢٠  تقنية العروس ومالءمتها للعرض املسرحي  ٣ ٢٠  اإلخراج  ٢ ١٥ )التمثيل بالعرائس(إجادة العرائس التعبري الفين   ١ الدرجة العنصر  م  

 ١٠ ٠  اموع  ٨  ٥  قدرة الطالب على املناقشة واحلوار ومدى إملامه بالنشاط   ٧ ١٠  النظام العام   ٦
  
  
  

v العام مسابقة العرض املسرحيدرجات التقييم على مستوى السلطنة يف   

  
 ٢٠  الصوتية واملوسيقية ، اإلكسسوارات ، املالبس ، املؤثرات جتوظيف الديكور ، اإلضاءة ، املاكيا  ٤ ٢٥  دقة وسالمة اللغة العربية وقواعد النحو  ٣ ١٥  اإلخراج  ٢ ٣٠ درة على األداء التمثيليالق  ١ الدرجة العنصر  م

 ١٠٠  اموع  ٦ ١٠  النظام العام   ٥
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  شروط هامة
  

ل الذهب يف اإلكسسوارات وارتداء املالبس احملتشمة للطالبات ضرورة االلتزام بعدم استعما -  ١
 .، واستبدال ذلك باإلكسسوارات الرخيصة

االلتزام بعدم استخدام السيوف واخلناجر احلقيقية واألدوات احلادة وكذلك األسلحة النارية  -  ٢
 أو استخدام أي مادة مشتعلة، أثناء العرض واستبدال ذلك باخلدعة املسرحية واألدوات

 .البالستيكية أو اخلشبية 
 .مهما كانت األسبابالبنيني االلتزام بعدم إسناد أدوار البنات إىل  -  ٣
 .جيب احرتام العادات والتقاليد العمانية األصيلة النابعة من الشريعة اإلسالمية السمحة -  ٤
٥  -  عليه وسلم أو الصحابة رضوان ا جيب مراعاة عدم ظهور شخصية الرسول صلى ا

 خشبة املسرح وميكن االستعاضة عن ذلك من خالل مدلوالت رمزية كالراوي أو عليهم على
 .اإلضاءة  

جيب أن يلتزم املختصني يف املناطق التعليمية بتوزيع دليل مسابقات املسرح املدرسي واليت تقوم  -  ٦
بإعداده دائرة األنشطة الرتبوية على كافة املدارس التابعة للمنطقة التعليمية حتى يكون 

 النشاط  والطالب ملما مبا حيتوي الدليل من مستجدات  وشروط للمسابقات ، مشرف
 .  ولتفادى أكرب قدر ممكن من األخطاء اليت تقع أثناء التقييم 

مينع منعاً باتا تقديم أي عرض مسرحي غري جماز من قبل الوزارة حتى وان اقتصر تقدميه على  -  ٧
 .بقةطالب املدرسة بغض النظر عن االشرتاك يف املسا

 .مراعاة التوجهات العامة للدولة وعدم التطرق إىل أي مضامني خارج النص املسرحي  -  ٨
 . عدم جتسيد أي شخصيات معروفة واإلشارة إليها باالسم  -  ٩
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 االبتعاد عن املواضيع السياسية واالهتمام باملواضيع الرتبوية  الوطنية والتارخيية واالجتماعية  - ١٠
 .الزاهر واملواضيع اليت متثل عصر النهضة 

 .ال تقبل العروض املسرحية الغري متقيدة بشروط املسابقة  - ١١
  أمهية التقيد بعدد العروض احملددة للمسابقة فقط بواقع عرض واحد مسرح عرائس للصفوف -  ١٢

وعدد عرضان   )١٢-٧( لصفوف من  وبنات ل متثيل درامي بنني ان وعدد عرض)٦-٥( 
 .مسرحة املناهج بنني وبنات 

 والتقييد باالستمارات املرفقة مع دليل مسابقات املسرح املدرسي  وتقدميها أمهية االلتزام - ١٣
للجنة التقييم على مستوى السلطنة عند التقييم واالهتمام بتعبئة البيانات كاملة وبطريقة 

 .واضحة 
  
  
  
  

  
  .…وا ويل التوفيق 
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