ّشازٗ الرتبٔ٘
التْدُٔ الفين العاو للػ٘ االجنلٔصٓ٘

مصابقة شرد القصة للمرحلة االبتدائية
Story Telling

لكسا ٗٛالكصص أٍنٔ٘ يف إنطاب املتعلنني اللػ٘ الطلٔن٘ ّ تينٔ٘ مَازاتَه ّ خمٔلتَه ّ
طسم تفهريٍه ،ننا تطاعد قسا ٗٛالكصص اهلادف٘ عل ٙتعصٓص الكٔه االجيابٔ٘ .باإلضاف٘ إىل ذلو
ختلل الكسا ٗٛدْ مً الطعادٗ ّاملتع٘ لد ٚاملتعله خاص٘ إذا ناىت تلو الكصص تتياضب مع فٝتُ
العنسّٓ٘ .لرلو حيسص التْدُٔ الفين العاو للػ٘ االجنلٔصٓ٘ عل ٙتعصٓص الكسا ٗٛلدٖ املتعلنني مً
خالل العدٓد مً املبادزات ميَا طسح ٍرِ املطابك٘ ٍّٕ مطابك٘ ضسد الكص٘ للنسحل٘ االبتدا.ٜ٘ٔ
أّالً  :اهلدف مً املطابك٘ :
 .1غسع الكٔه ّاملْٔل ّاالجتاٍات االجيابٔ٘ لد ٚاملتعلنني.
 .2تينٔ٘ مَازٗ االضتٔعاب املكسّ ٛلد ٚاملتعلنني.
 .3تعصٓص املػاعس االجيابٔ٘ جتاِ املطالع٘ ّالكسا.ٗٛ
 .4تينٔ٘ اذتصٔل٘ اللػْٓ٘ لد ٚاملتعلنني.
 .5تينٔ٘ قدزٗ املتعلنني علٕ التدٔل ّ التفهري اإلبداعٕ.
 .6تعصٓص الجك٘ باليفظ ّ مْادَ٘ ادتنَْز.

ثاىٔاً :ضْابط ّمعآري املطابك٘ :
 أّلْٓ٘ املػازن٘ للعياصس الْطئ٘. أٌ ٓهٌْ املتطابل مً الصف ارتامظ. أٌ ترتاّح املدٗ الصمئ٘ لطسد الكص٘ مً  5إلٕ  7دقاٜل. عدو تهلٔف املتعلنني بأعبا ٛمادٓ٘. أٌ ٓهٌْ العنل مً زتَْد الطالب ىفطُ ّبإغساف املعله املدزب. خيتاز املتعله قص٘ ٍادف٘ باللػ٘ االجنلٔصٓ٘ ،حٔح ٓكْو معله الصف بتدزٓب املتطابل عل ٙالطسد الكصصٕالتنجٔلٕ هلآّ .فطل السدْع إىل الكصص اليت قاو التْدُٔ الفين العاو للػ٘ االجنلٔصٓ٘ بتصّٓدٍا للندازع.
 ٓساع ٙعدو تْادد أٖ غدص مً خازج غري أعطا ٛدتي٘ التخهٔه أثيا ٛضري املطابك٘.ثالجا  :آلٔ٘ التيفٔر :
املسحل٘ األّىل :
 تكاو املطابك٘ يف املسحل٘ األّلٔ٘ عل ٙمطتْ ٚاملدزض٘ الختٔاز الفاٜص لتنجٔلَا عل ٙمطتْ ٚامليطك٘التعلٔنٔ٘.
 تعكد تصفٔات املسحل٘ الجاىٔ٘ للنطابك٘ عل ٙمطتْ ٚامليطك٘ التعلٔنٔ٘ حتت إغساف التْدُٔ الفينللػ٘ اإلجنلٔصٓ٘.
 تكاو املطابك٘ عل ٙمداز أزبع أٓاو (ْٓمني ملدازع البيني ّْٓمني ملدازع البيات). ٓته حتدٓد مهاٌ املطابك٘ يف إحد ٚمدازع امليطك٘ التعلٔنٔ٘. تتهٌْ دتي٘ التخهٔه يف املطابك٘ عل ٙمطتْ ٚامليطك٘ التعلٔنٔ٘ مً ثالخ مْدَني فئني ّ حتتإغساف املْدُ الفين األّل.
ٓ -كْو املتطابل بعسض الكص٘ أماو اللذي٘ مساعٔا معآري التكٔٔه. -تكْو اللذي٘ مبياقػ٘ املتطابل مبختْ ٚالكص٘.

املسحل٘ الجاىٔ٘ :
 ٓته اختٔاز الفاٜص األّل مً البيني ّ البيات مً نل ميطك٘ تعلٔنٔ٘ للتصفٔات اليَا ٜ٘ٔعل ٙمطتْٖدّل٘ الهْٓت ّبإغساف التْدُٔ الفين العاو للػ٘ اإلجنلٔصٓ٘.
 ٓته حتدٓد مهاٌ املطابك٘ مً قبل التْدُٔ الفين العاو للػ٘ االجنلٔصٓ٘ يف إحد ٚمدازع املياطلالتعلٔنٔ٘.
 تتهٌْ دتي٘ التخهٔه يف املطابك٘ عل ٙمطتْ ٚدّل٘ الهْٓت مً املْدَني األّاٜل ّ حتت إغسافاملْدُ الفين العاو.
 تكاو املطابك٘ عل ٙمداز ْٓماٌ (ْٓو ملدازع البيني ّْٓو ملدازع البيات). ٓكْو املتطابل بعسض الكص٘ أماو اللذي٘ مساعٔا معآري التكٔٔه. تكْو اللذي٘ مبياقػ٘ املتطابل مبختْ ٚالكص٘.زابعا معآري التكٔٔه :
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