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 2017-2016للعام الدراسي  األول( من الفصل الدراسي  1الواجب المنزلي) 

 :  اقرأ وأجب  الفهم واالستيعاب :
ُيولد أحد واثق من نفسه، ويّتم تعزيز الِثقة بالنفس من الِثقة بالنفس هي ِصفة ُمكتسبة، وليست ِفطرية، فال ؟ ما المقصود بالثقة بالنفس 

خالل التجاُرب التي يُمر بها الفرد فيرى أّن ذاته تستحق الثناء، فالشخص الواثق من نفِسه ينُظر للجانب اإليجابي في شخصيته، ويقوم 
ينُظر لنفسه من الجوانب السيئة فيه، ويكون بتطوير هذه الصفات اإليجابية، وُيقابل هذه الصفة ضعف الثقة بالنفس، وهو شخص َسلبي 

غافالً عن الصفات اإليجابية الموجودة في الجانب اآلخر من شخصيته، فكيف نتعامل مع هذه الشخصية، وهل ُيمكن لمن ُهم ِضعاف 
شارة إلى جميع الَبشر قبَل الّرد على هذه األسئلة يجب اإل ؟ شخصية أن ُيصبحوا ذات شخصيات واثقة من نفسها؟ هل تمتلك ثقة بالنفس

لديهم جانب إيجابي، وجانب سلبي في شخصياِتهم، وال أحد يصل حّد الَكمال في شخصيته، ولكّن الفارق في الشخصيات، هو كيف تنُظر 
ة: لذاتك، هل تفَخر بالصفات التي تحملها، أم تسعى لتكون شخص آخر؟ ولمعرفة هل أنت واثق من نفسك أم ال؟ أِجب عن األسئلة التالي

هل تقوم بتطوير الصفات السلبية التي لديك؟ هل ُتحاول ُمعالجة نقاط الضعف؟ إذا طلب ِمنك كتابة صفاتك اإليجابية والسلبية، هل ستكون 
صفاتك اإليجابية التي ترى أنك تملكها بها ال بأس بها، وتكتُبها وأنت تفتخر بذلك؟ كيف تعرف أّنك ضعيف الِثقة بالنفس تستطيع عَمل 

ر بسيط، تستطيع من خاِلله، اإلجابة على هذا السؤال، وذلك ِمن خالل إحضار ورقة وقلم، ثم كتابة الُمميزات التي تشعُر أّنها من اختبا
الصفات الحسنة عندك من )ِطيبة، ذكاء، تفاؤل، نشاط، صبر(، ثم اختيار أفضل صفتين لديك، وفي ورقة أخرى، اكتب الصفات السلبية 

شخصيتك، ثم اختيار أسوء ِصفات لديك، ثم َعمل ُمقارنة بين الصفات الُمميزة، والصفات التي ُتعجبك، وراِقب نظَرك والتي ال ُتعجبك في 
، الذاتك بعَد َعقد هذا االختبار، هل رأيت أنك شخص فاشل ؟ أنا أفتقِر للكثير من المميزات، أنا ال أجد هدف أسعى لتحقيقه ألصبح ُمميز

تعِجب األشخاص القريبة ِمّني، وكيف سأمتلِك أصدقاء مثل غيري من الناس، لماذا أتلَعَثم عند الحديث، لمَّ شخصيتي ال ُتعجبني فكيف س
أهاب من بناء عالقات مع األشخاص. خطوات اكتساب وتنمية الثقة بالنفس يجب أن يكون شعورك بالحاجة، الكتساب الثقة بالنفس ناِبع 

ساعدة نفِسه، فتنمية الِثقة بالنفس تحتاج إلى بذل مجهود من النفس، التي قد تتعَرض للملل من داخلك، فالفرد هو أكثر من يستطيع مُ 
ُر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيغَ  َ ال ُيَغيِّ  أَنفُِسِهْم (. يُِّروا َما بِ بُسرعة، إذا لم تُكن هذه الُخطوة حاسمة، وِجّدية بالنسبة للشخص، لقوله تعالى )إِنَّ َّللاَّ

بالنفس مطلب حضاري وعصري، يخضع اإلنسان في فترة ما من حياته الختبار الثقة بالنفس، سواء كانت عن طريق أصبحت الثقة 
سؤال في مقابلة عمل، أو موقف حياتي يتطلب منه الصمود والمواجهة والدفاع والثبات، صار لزاماً أن تكون شخصية اإلنسان قوية 

ه نحو اإلنجازات التي سوف تسجل له، ونحو النجاحات التي سوف يحرزها مستقبالً... ليتعدى حواجز الحياة ويقفز فوقها، ويشق طريق
وأن تكون واثقاً بنفسك يعني أن تكون ناجحاً بال أدنى شك. والثقة بالنفس تغرس قفي الطفل منذ صغره، وعلى الوالدين إنباتها فيه، 

خذ رأيه في أدنى األمور ومعاملته معاملة الكبار، فينمو الطفل وهو بتشجيعه بالعبارات الحسنة ومدحه أمام العامة، وذكر محاسنه، وأ
صحيح نفسياً، ويمتلك من المعنويات ما يضاهي جباالً شاهقة، فيكون مستعداً لمواجهة أي شيء يعترضه بكل ثقة، الثقة التي تخبره أنه 

نحو النجاح. أما إن شبَّ وهو ضعيف النفس،  سوف يجتاز كل ما يمر به، ويصنع من الحجارة الصغيرة التي تعترض طريقه سلماً 
فليصقل نفسه وينبت ثقته، بتنمية ما يملك من قدرات وصقل مهارات، وليلبي حاجات نفسه بالقراءة، ويستغل وقته أحسن استغالل، فيضع 

تقبل الذات مهما أخطأت ألن كل  جدوالً للوقت ما بين العبادات والواجبات، واألمور الحياتية الروتينية. وأهم عالمات الثقة بالنفس هي
بني آدم خطاء، واإلصرار على تصحيح الخطأ، وتجنب التسويف والعمل المستمر والعطاء من أجل إثبات الجدارة وفرض الوجود، 

للنجاح، وإثبات الحضور، ويكون متوازناً عاطفياً فال يبالغ في األمور وال يهولها، وال يستسلم ويتردد عند الفشل، بل يستمر وصوالً 
التحقق والتبين من المعلومات والمصادر التي يعمل عليها وتحري الدقة، والتواضع وعدم الغرور عند اإلنجاز، فمن تواضع هلل رفعه، كما 

أن من عالمات الثقة بالنفس أن يكون الفرد باحثاً عن الحلول وعدم االستسالم للعقبات والمشاكل، وعليه أن يرى جوهر األمور ال 
بتقديم العقالنية على السطحية، وأن يتبصر ويرى الحقائق ال الظاهر منها فحسب ولكن الباطن أيضاً، ويتقصى الحقيقة. وال  قشورها

تخاف وال تتردد من إلقاء نفسك في معترك الحياة فهو جدير بصقلك وأخذك بالتموجات الصاعدة والهابطة ففي كل صعود ثمرة وفي كل 
، وال تكن متعدد الرغبات طماعاً وأنت الزلت في بداية الطريق، فالنجاح سلم، عليه العديد من الدرجات هبوط درس مثمر يفيدك مستقبالً 

وليس بالقفز عن عشر درجات مرة واحدة، فغير قفزك، ستفقد لذة االنتصار على النفس  وارتقاء السلم يكون بالصعود درجًة فدرجةً 
وليس بعد سهولة الوصول. واستفد من الدروس التي اكتسبها غيرك من الحياة، فأقرأ سير وتحقيق النجاح، فاللذة تأتي بعد تعب بالوصول 

 القادة، والعلماء والنجباء، واألدباء فمن يدري لعلك تكن واحداً منهم يوماً ما. وكن قوي اإلرادة، مثابر ومغامر ال تخاف من األخطار،
  .   وراء هدفك وحلمك، وتكن ما أردت ألن تكونه أنت يوماً وليس لديك ما تخسره في الحياة، فتحقق ما تريد، وتسعى 

 

 أجب:    *

؟  حدد طريقة تعامل الشخص الواثق من نفسه مع سلبياته وإيجابياته  -

.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 



  من النص واكتبها عالمات ضعف الشخصية ستنتج ا  -

............................................................................................................................  

............................................................................................................................ 

 
 .( وضح المقصود باآلية الكريمة  اهلل اليغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم  ) إن -

        ...................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 

        . في النفس ( في تشبيه من إنشائك لثقة ااستخدم تعبير)  -

.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 

................................................................................................................... 
 ؟  صف نظرة الكاتب في النجاح . وبين رأيك فيها  -

........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 

 اذكر : 
 (:......................  ماهر  جمع ) –( :.....................       الثناء مرادف )  -

 :..................... (    المميزات  مفرد )  –(:.......................     ضد ) غافال  -

 ضع الكلمات التالية في جمل مفيدة :  -

 :....................................................................  لذة االنتصار  -

 :......................................................................  تنمية  -

 :....................................................................  الفارق -

 بالرجوع إلى درس المعجم الوجيز ( : ةالنحو والبالغ ( : 

 وضح طريقة استخراج معاني المفردات من المعجم الوجيز .  -

- .............................................................................................. 

 5اكتب نصا قصيرا عن األم واستخرج معنى  -

 مفردات منه من المعجم الوجيز .  -

...................................................................................... 

...................................................................................... 
....................................................................................... 

...................................................................................... 
 بالرجوع إلى درس ) الجامد والمشتق ( : أجب :  -

 بين فيما يأتي األسماء المشتقة :  -

 من أحسن صفات المرء أن يكون صابرا عند البالء ، شاكرا لنعمة ربه .  -1
 ....................................................................................األسماء المشتقة :

 القاضي العادل يعطي كل ذي حق حقه . -2
 األسماء المشتقة :....................................................................................

 ال تصاحب الواشي النمام  -3



 األسماء المشتتقة :....................................................................................
 :  اإلمالء : همزة الوصل في األفعال

 جمل تبدأ بأفعال تتضمن همزة الوصل مع ذكر سبب الكتابة :  5اكتب 
 الكتابة ..............................................سبب ..................................................
 سبب الكتابة ................................................................................................
 ................سبب الكتابة ................................................................................
 سبب  الكتابة ..............................................................................................
 سبب الكتابة ..............................................................................................

 التعبير : 
من المؤكد أن لها سلبيات تؤثر علينا  (  في ضوء لمواقع التواصل االجتماعي إيجابيات في حياتنا وعالقتنا مع اآلخرين ، لكن )  -

يجابياتها  اكتب موضوعا متكامال عن  هذه الفكرة  ( كلمة700.)   مواقع التواصل االجتماعي سلبياتها وا 

 تي درستها،مستخدما عالمات الترقيمملتزما باألسلوب السليم والمهارات اإلمالئية ال -

 : مستعينا باألفكار التالية 
 اآلثار السلبية واإليجابية لمواقع التواصل االجتماعي . -

 كيفية التعامل معها بحكمة  -
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
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