
 

 أكاديمية إتقان للمعلم والمربي

 للتدريب على قوة الشخصية مشاهد تمثيلية

ثم تمثيل  يقوم المدرب بقراءة النص ولكنه يطلب من الحضور تعديل سلوك الشخص والتزام التصرف السليم

 المشهد وربما تكراره حتى يكون نموذجا في ذاكرته

 في السوقالمشهد األول،  -1

 ك عندنا هنا حقائب رائعة ممتازة.تفضل حضرتلبائع : ا

 يبدوا عليه عدم الشعور بالراحة. شكرا لك. أبحث عن حجم أكبر.المشتري: 

 ال يا فندم ، لدينا أكبر بالداخل. تفضل وسوف أحضر لك طلبك.البائع: 

 حاح البائع.: يدخل تحت ضغط وإلالمشتري

 تفضل هذه أكبر. : البائع

 لكن لونها ال يروق لي.المشتري: 

 أحضرت لك الكثير. البد ستجد طلبك عندنا طيب تفضل هذه وهذه وهذه وهذه.: البائع 

 يبدوا عليه عدم الراحة ويقول: لكن هذه الخامة ال تبدوا متينة أبدا وطريقة التشطيب غير متقنة.المشترى: 

أعيد لك مالك فورا  أن فندم إنها مضمونة خذها على ضمانتي، إذا حدث لها شيء يمكننيال يا البائع: 

 .صدقني

 هذه الحقيبة هدية مني إليك. ال تكسفني البد أن تأخذها.        

 يبدوا عليه الحرج الشديد وعدم الرضا لكنه يدفع الثمن ويمشي وهو غير سعيد.المشتري: 

 

 لمشتري يتحرك بحزم في اتجاه الخروج قائال:ن ايتم تكرار المشهد مع فارق أ

 سأقوم بمزيد من البحث ولو لم أجد شيئا يناسبني أكثر سأعود لك ثانية.. ، لن أشتري اآلنال قلت لك ال

 المشهد الثاني:

يفضلون كرة القدم. يريدون  في المدرسة، تتكون الفرق الرياضية. محمد يفضل كرة السلة. معظم رفاقه

أفراد ويضغطون عليه باإللحاح ليكون السادس. مع العلم هو مضطر ليختار لعبة واحدة  6تكوين فريق من 

 فقط.

 هيا محمد لنسجل أسمائنا لفريق كرة القدم.: 1الصديق 

 ال يا علي، انا أريد أن أشارك في لعبة السلة.محمد: 

 ع الطالب المزعجين هناك.ما هذا ستتركنا وتلعب م: 2الصديق 

 ليسوا مزعجين بالعكس وإنما هم يحبون نفس اللعبة التي أحبها. محمد: 

لكن نحن أصحابك من الروضة ، كيف تتركنا وتذهب للعب مع هؤالء الجدد الذين انضموا : 3الصديق 

 للمدرسة هذا العام فقط.

 تي سأتدرب عليها.وما عالقة سنة االلتحاق بالمدرسة بنوع اللعبة المحمد: 

 لتعلم محمد أنك لو تركتنا وذهبت إليهم، فسوف ال تكون صديقا لنا بعد اآلن.: 4الصديق 

 يبدوا عليه األلم ولكنه يقول: حسنا فليكن ما تريدونمد: مح
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وأنا ال أستغني عنكم أبدا لكن أنا يتم تكرار الحوار ولكن هذه المرة يصر محمد على رأيه قائال: أنتم صدقائي 

ال أحب كرة القدم وسأسجل في فريق كرة السلة. وأنتظر من حسن صداقتكم أن تشجعوني على ما 

 سيسعدني.

 في البيت، المشهد الثالث

 نا بحاجة لهذ القميص، هل ممكن تكويه لي سريعا حتى ال أتأخر عن موعد أصدقائي.أمي أ: اإلبن األول

ة. وأنت قلت أنه ال يوجد لديك قمصان تحتاج اكن أنا سألتك باألمس قبل إرسال القمصان للمكوحسنا لاألم : 

 تأخذ االم القميص وتبدأ في الكي. لمكوة.

 نا جائعأمي أاالبن الثاني: 

 الطعام جاهز على المائدة.األم: 

 لكنه بارداالبن الثاني : 

 يمكنك أن تسخنه بالميكروويف.: األم

 لها ويحتضنها في دالل.تريد أن تجعلني سعيدا ويقب   أمي حبيبتي ستسخنه لي ألنها االبن الثاني: 

 تستسلم األم وتأخذ الطبق للميكروويف واالبن جالس مسترخي ينظر للهاتف المحمول.

 إحدي الجيران تطلب من األم أن تترك أطفالها عندها ألن لديها مشوار مهم.الباب يدق: 

 .رس التطريز اليوملكن أنا كان عندي كواألم تقول: 

سأعود سريعا بقدر اإلمكان حتى تتمكني من اللحاق بالكورس. وإن تأخرت فال بأس لو غبت مرة الجارة: 

 من أجل جارتك حبيبتك.

 طيب حاولي ترجعي بسرعة.األم: 

 يرن جرس التليفون

 أهال حبيبتي هل عرفتي أخبار جارتنا سميرة.صديقة تقول : 

 هي بخير؟ال ما الذي حدث؟ هل األم : 

إنها لم تحسن تربيته. البد ان تكون هذه هي  كيف تكون بخير لقد قبض البوليس على ابنها باألمس.الصديقة: 

 النتيجة في النهاية.

 أرجوك ال تقولي هذا. هذه غيبة.: األم

 : ال انا ال أغتابها. إنها الحقيقة. وجارتنا علية ابنتها ترتدي مالبس غير الئقة.الصديقة

 سمع وهي حزينةتاألم : 

وأصحاب البيت اضطروا لبيعه ألنهم مدينون بأموال كثيرة . طبعا ألنهم يحبون التباهي والزيادة الصديقة: 

 في االنفاق والتكبر على خلق هللا.

 ال يجب ان نتحدث عن جيراننا بما يكرهونه.م تستمر في السماع وهي حزينة جدا وتردد بهمس: األ

 

م تلزم ابنها األول بأن يكوي لنفسه حتى لو تأخر قليال ألنه لم يسلم المالبس يتم تكرار الحوار. لكن األ

 للمكواة في وقتها

 وتلزم االبن الثاني بتسخين الطعام لنفسه ألنه هو من تأخر عن الجلوس للمائدة في الوقت المحدد.

ن تحضر الكورس الخاص أاألم تعتذر بحزم لصديقتها عن البقاء مع األطفال ألنها ملتزمة ببرنامجها وتريد 

 بها

م تعتذر للصديقة على الهاتف انها مشغولة جدا ولن تستطيع أن تسمع مثل هذا الكالم عن الجيران ألن األ

 ذكرنا الناس بما يكرهون، عو غيبة نهانا هللا ورسوله عنها.
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 المشهد الرابع في المدرسة

 سميرة تستعد ألداء الصالة

 : يالال سميرة سنذهب للكانتين لشراء حلوى قبل أن يرن الجرس.1الصديقة 

 قت الصالة بعد ذلك لن أجد وقتا ألصلي وباص المدرسة يوصلني بعد أذان العصر.لكن هذا و :سميرة

ال بأس يمكنك أن تجمعي الظهر والعصر معا. أو حتى ال تصلي فأنت صغيرة السن وهللا غفور : 2الصديقة 

 رحيم.

 تترك صالتها وتذهب معهم. :سميرة

 

، سأصلي أوال ثم إذا وجدت وقتا للشراء يتم تكرار المشهد ولكن سميرة تقف بقوة وتقول: ال حبيباتي

فسأفعل. ولو لم يكف الوقت فالشراء غير ضروري لقد تناولت الطعام وقطعة من الحلوى في استراحة 

 الغداء.


