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 تأليف 

 معلم الدراما 
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في البداية يرحب المعلم بالطالب ويشرح لهم تفاصيل المشهد بإيجاز 

 الخاصة بهذه صوريريهم الشخصيات المشهد وويعرض عليهم 

وبعد ذلك ) هذه الصور يتم رسمها من معلم الفنون ( الشخصيات .. 

من الطالب المشاركة ويقوم بتوزيع األدوار على  معلم المادة يطلب

 الطالب المشاركين .

 الشخصيات

مداح –راشد  –ناصر  –وديمة   

المتنمر ) الجوكر (   

األمن االليكتروني(النقيب منصور ) ضابط   

 

 يجلس ناصر يتحدث في الهاتف مع صديقه راشد 

السالم عليكم يا راشد ناصر :   

وعليكم السالم صديقي ناصر راشد :   

قمت بتأليفها أريدك أن ة : اليوم نشرت على حسابي قصة رائعناصر 

 تقرأها وتخبرني رأيك .

طبعا يا صديقي .. وما موضوع القصة ؟راشد :   

. يا صديقيفي القصة عن الصداقة وقد ذكرت اسمك ناصر :   

إنني متحمس ألن أقرأ هذه القصة .. هيا بنا .راشد :   

 



ينتقل راشد عبر حسابه على أحد مواقع التواصل االجتماعي ويبدأ في 

 قراءه القصة .

 

بعد أن قرأت القصة يجب أن أكتب تعليق لصديقي ناصر .. إنه راشد : 

.. موهوب بالفعل   

)ينظر راشد فيجد تعليق سئ مكتوب لناصر فيقرأه فيقول وهو 

 منزعج(

 انه يسمى نفسه الجوكر يا إلهي .. ما هذا التعليق السئ ..راشد : 

يكتب قائال :و  

الجوكر : كتابتك سيئة وصورتك أنت وصديقك ذات الوجه المستدير 

.. ثم إن نظارتك تدعو للضحك كثيرا يا ضعيف النظر تضحكني كثيرا 

 ههاا هههههههااااا (

وال يجب أن أقبله إنه تعليق سئ جدا ..راشد :   

مد :اننتقل الى ح  

: من هذا الشخص المجهول الذي يسخر من أصدقائي .. ولكن مد اح

أنا لن اتدخل .. نعم .. أنا أريد أن أعيش في سالم .. سأتجاهل التعليق 

. ئا  وكأنني لم أرى شي  

 ننتقل إلى وديمة 

هذا الشخص المجهول ولماذا يسخر من صديقي ناصر : من وديمة 

 وراشد .. يجب أن أرد عليه وأمنعه عن هذا التصرف الخاطئ.



: أنت يا صاحب هذا التعليق يجب أن تحترم راشد وناصر وتكف وديمة 

ما تفعله يسمى تنمر .فعن هذا الكالم ..   

 الجوكر : نعم تنمر وأنا أحب التنمر ) ثم يضحك (

لم تكف عن هذا سوف أخبر الشرطة .: اذا وديمة   

من هذا الشخص .. ولماذا يسخر مني أنا وناصر .. لقد تدخلت ناصر : 

بشكل  الساخرة واستمر في كتابة التعليقات بها وديمة ولكنه لم يبالي

 مستمر .. ماذا أفعل .

يجب أن أتصل بناصر .راشد :   

 ) يتصل راشد بناصر (

في القصة ؟ اهال يا راشد .. ما رأيكناصر :   

: قصتك رائعه يا صديقي .. راشد  

أشكرك يا صديقي وسعيد أن القصة قد أعجبتك .ناصر :   

: ولكن من هذا الشخص الذي يسمي نفسه الجوكرراشد  

ال أعرفه .. إنه شخص مجهول .ناصر :   

: هل يجب أن نتجاهل ذلك ؟راشد   

الشرطة . : ال تقلق يا صديقي لقد اخبرتني وديمة أنها ستبلغناصر   

 ) ننتقل الى وديمة ( 

. والمشكلة أننا ال نعرف : وهذا هو ما حدث يا سيادة النقيب .وديمة 

 ما إسمه فهو يستخدم اسم مستعار ويسمي نفسه الجوكر .



من الطبيعي أن يستخدم اسما  مستعارا  ألنه يسلك :  النقيب منصور

اتخاذ اإلجراءات ال تقلقي يا وديمة .. سوف يتم سلوكا  خاطئ .. ولكن 

هذا يسمى تنمر الكتروني..وهذا يعاقب عليه القانون .ألن  معه الالزمة  

منصور .: أشكرك سيادة النقيب وديمة   

..  الشرطة: أنا الذي اشكرك يا وديمة ألنك اتصلتي بالنقيب منصور 

.. شكرا لكم .. مع السالمة .هذا الشخص  معاقبةسيتم و  

 ) بعد أن تنهي وديمة المكالمة .. تفكر قليال ثم تحدث نفسها (

: واآلن سوف أساعد صديقنا ناصر على نشر قصته فهو وديمة 

 موهوب بالفعل ويستحق التشجيع .

 ) سنتابع باقي األحداث بالحصة القادمة إن شاء هللا (

 

 

 

  



 ملحوظة : 

فمثال معلم التربية ) كل معلم مادة يربط محتوى المشهد مع مادته .. 

خرية ساإلسالمية يمكنه ربط محتوى المشهد مع تعليم القيم وعدم ال

من اآلخر .. كذلك معلم اللغة العربيه الذي يعزز في طالبه كيفية 

القراءه السليمة واستخراج قواعد اللغه العربية الخاصه بالمنهج من 

نجليزية للغة اإلباالمشهد  مناقشةخالل هذا المشهد .. كذلك يمكن 

ومشاركته مع الطالب ومشاركة المعلم مع طالبه.. وكذلك يمكن ربط 

 محتوى المشهد مع كل المواد األخرى . (

  


