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  يضحك   (ههههههههههه، .. )   ويقول   هذا   الشيء   كثيراً   يضحكني . جورج
أعلم   أنه   كان   سيقول   ذلك،   هذا   الشيء   جيد، ...  سوف   نلتقي   الساعة، .... 

  بالفعل   لم   أكن   أتكلم   مع   أحد . جورج

كيف   يمكن   لهاتفك   أن   يرن   وأنت   تتكلم   فيه؟المعلق

ماذا، .. ؟؟؟   ألن   تجيب   على   الهاتف؟؟ المعلق

هاتفالمواد المطلوبة

 أن يعرف ا��طفال أّنهم ربما يشعرون بالرفض من بعض الناس ولكن اهلل يقبلهم،

وبالرغم من ك��م العالم نحن مقبولين بأعين اهلل.

الهدف

٤ دقائقالمّدة

التطبيقيالمتعاوننمط التعّلم

كيف   حالك   والدتك؟؟ المعلق

  مرحباً   أمي   ،   نعم   أمي، ...  ك��ّ   أمي، ...  أنني   بخير، ...  ك�� ...    ��   تسميني   هكذا   أمي  ....  جورج
هذا   الشيء   محرج، ...  فقط   توقفي   عن   ذلك، ...  أوكي  ...  وأنِت   أيضاً ...  ��   أريد ..  اوكي   (بصوت   

منخفض) ...  أحبك   أمي ..  اوكي  ...  (بصوت   مرتفع)   أحبك   أمي  ..  الى   اللقاء . 

(بطريقة   ُسخرية)   انها   بخيرجورج

ما   الذي   يحدث؟   لماذا   كنت   تمثل   أنك   كنت   تتكلم   على   الهاتف   ؟ المعلق

يدخل   جورج   وهو   يتكلم   على   الهاتف

يرن   هاتف   جورج،   ينظر   الى   الهاتف   و   من   ثم   الى   المعلق   و   ا��و��د   بوجه   محرج
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أخبرنا   هيا،   نحن   أصدقائك المعلق

هذا   الشيء   جيد،   ولكن   ماذا   حصل؟المعلق

أنا   متأسف   كثيراً   لذلك   جورج،   هل   تمنيت   لو   أنك   انضممت   إلى   الفريق؟المعلق

 ا��ن   ليس   لديك   ا��صدقاء   لتخرج   معهم؟المعلق

 ��   أريد   التكلم   عن   الموضوعجورج

     لم   يسمحوا   لي   باللعب   معهم،   وجون    لم   يقف   إلى   جانبي . جورج
وا��ن   ليس   لدي   صديق،   لذلك   كنت   أمّثل   أنني   أتكلم   على   الهاتف   فبذلك   ��   يمكن   ��حد   أن   يعلم   

أنني   غريب   وبمفردي،   ولكن   هذا   الشيء   جعلني   أبدو   غريباً . 

  فعليًا، .. لقد   كان   طلب مني أصدقائي  أن   أتسلل   إلى   مكتب المسؤول  وأقرع   جرس   المدرسة،   جورج
ليذهب   الكل   باكراً   الى   المنزل . 

هذا   الشيء   جميل   وممتع   ولكن   ليس   جيداً  فقلت   لهم   ��   أريد   أن   أفعل   هذا . 

أبدًا،   أعلم   أن   هذا   الشيء   خطأ   ولكنني   ��   أعلم   ماذا   أفعل   ا��ن!جورج

لقد   حاول   جون   بأن   نخرج   سوياً   ولكنه   رفضني   وأنا   ��   أريد   التكلم   معه   أبداً . جورج
ولكن   ماذا   أفعل   في   المدرسة؟   لم   يعد   لديّ   ا��صدقاء؟

  برأيكم   ماذا   يجب   أن   يفعل   جورج؟   (اسمع   ا��و��د) .  ربما   يجب   عليك   أن   تتكلم   مع   جون   المعلق
 وتعطيه   فرصة   أخرى   فهو   يبدو   أنه   يريد   أن   يكون   صديقك . 

ولكنه   رفضني . جورج

هذا   الشيء   صحيح،   ولكن   ربما   هو   يشعر   بالرفض،   ��نك   ��   تريد   التكلم   معه   و   أنت   بحاجة   الى   المعلق
صديق . 
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  حسنَا،   سأجرب . جورج

مرحبا   أمي، ..  حسناً ...  أعتذر   أنا   قادم ...  قادم   ا��ن ....  جورج

أعتذر،   علي�   الذهاب   أراكم   في   ا��سبوع   القادم   (ل��و��د)جورج
(ويكمل   حديثه   على   الهاتف)   أنا   قادم ...  قادم ...  

(يرن   الهاتف)


