دليل لعبة عمل ،مدينة ،مكان
إن طريقة عمل لعبة عمل ،مدينة ،مكان هي في األساس
مثل اللعبة الكالسيكية ،المدينة ،البلد ،النهر ،و ُتستخدم فيها
مصطلحات متعلقة بالمسرح فقط!

• المهنة في المسرح – جميع المهن الموجودة في المسرح
أو ما يشبهه مسموح بها هنا ،مثل مصمم ديكور ،فني
مسارح ،راقص

هكذا يتم األمر:

• الدور في المسرحية – يُسمح بأي اسم وأي وصف
يظهر على شكل دور في المسرحية ،على سبيل المثال
فريدا ،ميفيستو ،ريكو دوريتي

 .1اختيار الحروف
اختاروا حر ًفا عشوائيًا ،على سبيل
المثال أن يقول شخص ما بصو ٍ
ت
مرتفع "أ" ويستمر في سرد األبجدية
في رأسه .ثم يقول شخص ما
"توقف" عند نقطة ما وأنتم لديكم
حرف.

 .2سير اللعبة

 .4نهاية اللعبة
تنتهي اللعبة إذا تمكن أحد
األشخاص من ملء جميع
الفئات بكلمة واحدة – ثم يجب
على جميع الالعبين المشاركين
التوقف عن الكتابة .وبالطبع
يمكنكم أيضًا االتفاق على نهايات
أخرى للعبة.

ها قد بدأت اللعبة  -يقوم كل العب بملء كل فئة بكلمة
مناسبة تبدأ بالحرف الذي تم اختياره .ال يهم الترتيب.

 .5توزيع النقاط
• عدم كتابة أية كلمة في إحدى الفئات –  0نقطة
• كلمة كتبها شخص آخر في الفئة –  5نقاط
• كلمة لم يكتبها شخص آخر في الفئة –  10نقاط

 .3بيان الفئات

ُ
وب ِريت أو
• اسم العمل – عنوان مسرحية أو أوبرا أو أ ِ
مقطوعة موسيقية ،على سبيل المثال مسرحية فويتسيك
 ،Woyzeckأربع أيا ٍد يسرى ،بيتر والذئب
• مدينة بها مسرح – ابحث عن مدينة أو مكان يوجد به
مسرح أو دار أوبرا
أو ما شابه مثل بارشيم ،شفيرين ،هامبورج
• مكان في المسرح – مثل البهو ،ال ُشرفة ،غرفة البروفات
• آلة موسيقية – مثل الكالرينيت ،الباسون ،القيثارة
• مستلزمات – يُقصد بمستلزمات العرض جميع
األشياء غير المثبتة والمثبتة على خشبة المسرح
(باستثناء ديكور المسرح واألزياء) ،مثل سلة القمامة،
صِ ّنارة ،جرس

• كتابة كلمة في الفئة بصفة منفردة –  20نقطة
والفائز باللعبة صاحب أكبر عدد من النقاط.
نتمنى لكم وق ًتا ممتعًا في اللعب!
مع تحيات فريق قسم التربية المسرحية والتعليم والمشاركة

