
 مالحظة للمعلم: 

تم وصف الطالب الذين كتبوا هذه القصة حتى يعرفهم الفتيان والفتيات الصحراويون من خالل القصة. يمكن تمثيل  

 عدد األطفال الذين يشاركون في المسرحية. وتحديدالشخصيات بخصائص أخرى. 

 مؤشرات عامة:

القصة التي يرسلونها إليك. وقم   يمكنك تمثيلها بعدد أكبر أو أقل من الشخصيات ، لكن حاول أن تكون أقرب شيء إلى 

 دقائق. 6أو  5أكثر من  الفيديو بحيث ال يستمر بتسجيلها 

 

 أمطار القوة

 CEIP VIRGEN DE LA PUERTA (ORIHUELA)من المدرسة االبتدائية  b.6بواسطة 

 تحدث هذه القصة في المدرسة ، داخل الفصل الدراسي. 

 يوم خريف آخر ممطر قليالً.، مثل أي  2020نوفمبر  20بدأ يوم الجمعة ، 

نهض فيرجن دي ال بويرتا ، وتناول اإلفطار ، واغتسل واختار المالبس التي كانوا   .C.E.I.Pطالب الصف السادس أ ، من 

يرتدونها في ذلك اليوم )لم يكن دافئًا جًدا ألنه كان ال يزال حاًرا بعض الشيء( ، كما حزموا حقائب الظهر ووجبات الغداء  

 إلى المدرسة. لقد كانوا متوترين بعض الشيء ، ألن لديهم اختبار رياضيات مهم للغاية.  وانطلقوا

ارتدوا األقنعة وقيسوا درجة   .COVID-19قبل دخولهم المدرسة ، قاموا بجميع البروتوكوالت الالزمة لحماية أنفسهم من 

 حرارتهم وألقوا هالم مائي كحولي على أيديهم.

ل ، بدأت تمطر بغزارة ، وسمع الرعد ، وكان البرق مرئيًا كما لو كانوا سيوفًا برقًا ، وكان الجو  .بمجرد أن بدأوا في الدخو

 عاصفًا جًدا وبعد بضع دقائق انقطعت الكهرباء. 

 ضرب برق هائل في الفصل ، وسمعت الضوضاء حتى في البلدة المجاورة. كان شيء غريب على وشك الحدوث ... 

 نظروا إلى بعضهم البعض عندما عاد الضوء ، شيء مريب الحظوه كل واحد منهم.  و الخوف تجفوا منراكلهم في أماكنهم 

 اكتشفت األستاذة أنجيال أنها تستطيع قراءة عقول طالبها ، وشيئًا فشيئًا كانت تكتشف كل القوى التي يمتلكها طالبها. 

؛ تستطيع كارمن ، القصيرة قليالً وذات الشعر  يمكن أن تجعل دينيسا ، وهي فتاة طويلة شقراء وذكية ، رسوماتها حقيقية 

قد اكتسب كل   Funnyكان   الطويل والالمع ، أن تجمد األشياء التي تريدها بنظرة واحدة فقط ؛ فرانسيسكو فتى مظلم جدا جدا 

ألحيان بعين  القوة الالزمة ليتمكن من تحريك مقطورة بإصبع واحد فقط ؛ زميل آخر يدعى آدم ، كان هادئًا تماًما وفي بعض ا

دقيقة؛ شخصية أخرى تدعى أليخاندرو ، شخص نسي  1كم في أقل من   50جادة ، حصل على القوة الخارقة للركض لمسافة 

تماًما وضحك شديد العدوى ، يمكن أن يكون غير مرئي متى وأينما أراد ؛ هبة الطالبة النحيلة ذات العيون الكبيرة الجميلة 

سارة ، وهي فتاة ثرثارة للغاية ولديها إحساس كبير بالمسؤولية ، حصلت على القدرة   .اتالطائر يمكنها الطيران أعلى من 

 على تحريك األشياء بعقلها ؛ موسى ، آخر 

بعيون مستديرة للغاية إلى أي مكان في العالم بمجرد لمسة من أصابعه ، ولكن يجب أن يكون دائًما   آخريمكن أن ينتقل رفيق 

موش طويلة وشاحبة ، اكتشفت أنها تحسب الرياضيات بالسرعة التي الوجه برة أمادا ، امرأة صغيرة بيده اليمنى ، بينما رفيق 

ركض بها آدم ؛ يمكن لشريكته رافائيال ذات العيون الزرقاء كالسماء والعطاء مثل الكعكة الطازجة أن تقرأ بالسرعة التي 

على أن يصبح كل ما يلمسه ، وفي النهاية تمكن راؤول   على القدرة له طالب مرح ذو وجه صريحسامبير تريدها ؛ راؤول 

 فاكا من شد جميع أطرافه دون أي ألم ، وذلك بفضل وجهه الذي ال يمكن اختراقه. 

بعد كل اكتشاف للقوة التي حصلوا عليها ، أدركوا أيًضا أنه من خالل البرق الذي أحدثته العاصفة ، انتقلوا بال رحمة من  

وهي حقيبة مهمة للغاية يحبها جميع سكان الكون ، والتي   ، ”La Braveryسرقوا من المجرة " مجرات شريرة أخرى. لقد

 تسمى "حقيبة السفر". 

بفضل كل القوى التي تمكنوا من هزيمتهم في معركة فريدة من نوعها حيث كانت القوى العظمى لطالب الصف السادس  

نقاذ العالم من العواصف الكهربائية ، كما تمكنوا من تخزين وحماية  فائزة مدى الحياة. كانوا قادرين على تدمير األشرار وإ

 .6th A"حقيبة السفر" في خزنة المدرسة. تم حراسة هذا من قبل جميع طالب 


