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الرحيم    الرحمن الله بسم
   : الذات  تقدير كيفية درس حل

نوفل:   عائشة للكاتبة
محمود  :    محمد الطالب عمل

البراهيم







المعجم                                   و المفردات
المفردات  تطوير

) الفعال                                   )
  : إليه:      أصبح كذا إلى غدا ، تصبح تغدو
: سها:   __  غفول الشيء عن غفل يغفل

   : أخذه :  و الشيء حصل الشيء استمد يستمد
 ) السماء                                  ) 

       __ ذوي :   و آبائك من تقدمك من كل و سالف جمع السلف
الفضل      أو السن في قرابتك



غيظه :  _  :  اشتد حنقا عليه حنق حنق
   : فيه:     رجعة ل قطعا البتة أفعله ل يقال البتة

     :  _ يرضه:  عليه،ولم غضب و ، كرهه سخطا عليه سخط السخط
تركه:   :     و ، عنه كف المر عن أقلع القلع

) الصفات                                ) 
 : كبير :  عظيم، هائل عمل هائلة

 : فيه :    جد وغيره العمل في دأب الدؤوب



 : المعجم     و المفردات على تطبيق
 ) تستمد،القلع،هائلة      )  التية الجمل في الكلمات هذه ضع

تستطيع   • لم .القلعأذا للستغفار      من ،فأكثر الذنب عن
ورد         تستمد   • كباقة ابتسامته عجوز، تجاعيد من الصبر
فجوة  • والنفاق   هائلةهناك الدخل بين



النص     بعد ما أنشطة
النص  حول

بأسلوبك.        1 الذات لتقدير مفهوما ضع للنص، قراءتك خلل من
إلى            النسان فيها ينظر التي الصورة مقدار به يعني الذات تقدير

منخفضه       أم عالية هيا هل ، نفسه
 2  . الكاتبة.       رتبتها كما الذات تقدير الخطوت ما

وحب          المقدرات، عن الرضا ، الذات لتقدير الولى الخطوة
يؤدي             ل حيث تنميتها و لتطويرها السعي و ، هي كما الذات

تغييره         يمكن ل ما على السخط و البتة، لتحسينها



و.              3 ، نوعها وبين ، النص في وردت التي الدلة و الحجج أذذكر
فيها  رأيك

 

الحجج الدلة  نوعها
سر   الرادة

النجاح
تومس   إرادة

أديسون 
ما    لنا أضاءت

حولنا

حقائق 
تاريخيه

النقاط   تغيير
السلبية

النفس   تدريب
التحمل  على

عقلية 
منطقية



،أذكرها.            4 الذات تطوير في وتساعد ، الكاتبة قدمتها منهجية طرائق ثلثة هناك

الدراك  •

الرادة•

التغيير•

عادات.        "    5 إدخال من لبد السلبية العادات التلخيصمن في الكاتبة تقول
هذا        "..      على توافق هل منها التخلص على للمساعدة ؛ محلها تحل إبجابية

رأيك   علل القول؟

و              الهدوء عادة إدخال من له بد ل العصبية و النفعال شديد نعم؛فالنسان
من             التقليل يتم حتى النفعالية المواقف أثناء في العصاب ضبط و الصمت

وهكذا   ..................... السلبية العادات



إنجازاتها؟.            6 وما ، هي من ، ناجحة لشخصية نموذجا الكاتبة ذكرت

أديسون :   تومس الشخصية

الكهربائي:         المصباح أهمها و أختراع ألف من أكثر النجازات

؟.             7 لذاته الشخص تقدير دون يحول مما الكاتبة منه حذرت الذي المر ما

يكثر                  ال و ، جديد شيئا يوم كل يتعلم أن و بإستمرار إنجازاته يعد أن المرء على
ٱ  تقدير             أقل و إحباطذا أكثر يجعله فذلك السابقة تجاربه في السلبيات ترديد من

. بنفسقوته          النية لحضة إلى التجارب الفشل شعور ويجلب لذاته

الهل.               8 و السم و اللون و لشكل كا المقدرات عن الرضا الكاتبة أختارت لم
لونه               يعيب و ، نفسه حقيقة يتقبل ل فيمن رأيك الذات؟ما لتقدير أولى خطوات

 . أهله    و شكله و

باختيارها          للشخص لها علقة ل اللشياء هذا لن



ول           بالقدرة راض غير الشياءإنسان هذه يقبل ل الذي فالنسان
قدرته     و ذاته إثبات يستطيع

النص.        9 قراءتك خلل من المعلوماتي النص خصائص ما



: النص   لغة حول

 }   { المعاني  إبراز الكلمات حول

.1 : الذات  :   إهمال الذات تقدير ضد هات

.2     : : الرباح  وزيادذة الرفع التنمية مرادف هات

.3: إنشائك         من جملة في يأتي مما كلمه كل ضع

الدؤوب:

طموحاته       يحقق أن النسان يستطيع الدؤوب بالعمل

تغدو:

حقائق     المستحيلت تغدو الدؤوب بالعمل



النص.             4 في استخدامه إلى تميل ما أختر ،و الكاتبة أسلوب حظ ل

•                   √ البيانية الصور

الحصائيات  • و الجدول

•             √ الداعمة أسبابها و الفكرة

المثال  • و الحكم

•                     .    √ الواقعي الحياة من نماذج

•                  .    √ الفكرة لتقرب المثلة ضرب

•         .     √ القضية طرح في القناع أسلوب

السئلة • طرح
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