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السادسة الحلقة   

 

تعتبررالترتاة رردلفررر للررافةلتر عالرردلتر مفمرردللليرر ل ي رردلر ملمرردرلليرر لب ررى لفف لبرر  الت مرر  لللرترر لف  لررر ل

كلفرى يررللت مرر  لللرر لتبف ررلخلتررررعبدلىلا تبررلاتخلتفل جتلرررل ل للة رر ل  ة م مرردللرر لرملت ررلل  سررت   يللمف مررل

 يررللب  سرر لتررر لتي ة م مرردلفرىرر لترع  مرردلف امرر لتاة تيررلللتفلرررل ل للة رر لبلر مرردلترعابمرردلففامرر لت لتتاة

فريررجتلترمررا لالف املىمررر لل  يررللتفلىمرررلتتاة يررللب ررى لترررررم لفرىرر فرمل ررللالف امل ررللتر  رررف ل رر ل

لتر لتر مدلتي ة م مدلبطام دلسي دلف بسطدلة تكرللللفتر  اتخللس تع  لترمف لىم مدلتاة دلترة  

ل

 : القصيرة التالية قرةالفاقرأ  ➢
رأف الدذذاس يذذعنر علذذ   أا ااع علذذ . وأهمهذذا اا اكسذذة نقذذة دفسذذ .   يجذذة تحقيقهذذا وأريذذاهذذ ا السذذدة لذذاف أهذذاا  

 عل  افعال .  المسعولية، واتحمل رارات . ه ا حيات  ادا اايرها كما ارياحيات  وق

كلترة ررر ىمررررلم ى  ررر لف لتتررراة ل رررج ل   م رررللتتبرررلةلبعررر لسررري لةررر تكلل رررطلل  لتا رررا؟ل   ررر لالت رررارلىمرررر لرسررر ل

فبتررلر لستسررتطمملليرر لترة رر لتفاكلهرر لتاة تيررلليللر ررللتر رر املفر رر لسرربمتدلتر  رريف لررردلبررلر با لترترر لف ررعلتر طررفتخ

لبى لبسلطدلب ى لررم  ل

ل

 ت كر الخطوات األساسية لترجمة أف جملة:  ➢
 

لمةملت لفر  ل  ل ج لتر صل"سؤت لف لة  د"لففاك:ل ❖

بطبمعرردلتررررل لمررت لتر مرر ل جتل ررللىل ررخلترعبررلا لتفلتررر صلتر ىتررفمل"سررؤتاكلت لة  ررد"ل رر ل رر  ل ررات  لتررر صرللع رر ل

كلمىررف لسررؤتاكلت ررللت لررر ل ف ت لسررؤت لل  يررللبيررج لتررلررردللفةرر  ررات  لتررر صل  لفةرر خلف ت لسررؤت للررل لتررر صلتر ىتررفملت  لًمررل

للتعتبالة  دلترامرمدلتفلة  دل ل مدرل

ك:لمة ❖ لف لتر  ل   ل ج لترعبلا لتفلترة  درلل   ملهل مل

 رر ل رر  للف لتررر  ل  رر لترة  رردل  رر  ررللىل ررخل ررج لترعبررلا لتفلترة  رردل"سررؤتاكلت لة  رردلترررامرمد"لل جتبعرر لتر مرر ل

  رر لترتاة رردلفر يرر لتررر صلفىهررال  رر لف لت ررارل رر ل ررج لرللرر   لترة  رردل يرر لةرر تكلتر عرر لتر فةررف لبلرة  رردلتفلترسررؤت 

ؤت لتتررر عل رر ل رر  لرررر لبلر ل رر للف ل رر  للرر لترف ررخلتررررلر لمررر علف ل رر لتتررر عل رر ل رر  لترة  رردلتفلترسررل

لل لتر ست ب رلفبلر  ترالتر  م ل   لتر م ل جتل للىل خلترة  دل) ل  لففل  لاةلتفل ست ب (

 

 .  السابقة ودحللها  الفقرة التاليةاعودا ا ا دطبق الخطوات عل    ➢

وبتذذال  يسذذهل  إ ا كادذذت طويلذذة يمكددذذا كمذذا تعلمدذذا تقسذذيمها حسذذة الدقذذاط والفاصذذلة، الجمذذل التذذال عدذذا الد ذذر الذذ  

 عليدا ترجمتها وفهمها بشكل مدفصل. وعدا تقسيمها سدجاها كتال :  

 تحقيقها  وأرياهذه السنة لدي أهداف 

لللسؤت رلف ت  لالترتفيل   لف لتتر عل  لر م دلب يل دلترامرمدلل ج لترة  دلتتىف ل  ل س لفتر لل طلف  لة أو : 



فى   للمتر عل  لل”achieve“لفل"تر م يل"لفتر ع لتا ال رل”have“"ر ي"للتبف لل ة لل ل ج لترة  دللع  لته ل ل:ناديا  

لةلتربسمطلالست   ل   لتر  لس فبتلر لل–ل ست الع لمتر عل  ل   للر م درلتيلت ي للرمسللبلر ل  لتف

ل:لترب لىتلر تاة دلترة  دللف  مدللإ ل

This year, I have goals I want to achieve. 

 

 وأهمها اا اكسة نقة دفس   •

   لة  دلترامرمدرلللإ ل ج لترة  دللل جتلل   دلتست يل مفة لللالت دللج لترة  دل ل   لل  رظل

ك:ل ف  مرردللررإ لترة  رردلتررر لت للعرر لترة  رردلمتررر عل رر لر م رردلفبتررلر لسررمىف للرر ل  رر لتر  ررلاةلتربسررمطللبلي ررللدهل مررل

لترب لىتلر :ل

And most important to I gain myself trust 

ل

 رارات  رأف الداس يعنر عل  حيات  وق  أا ااع عل    يجة  •

رللمرمدلفرمسخلسؤت ة  دلترا  ل جتلت يل لفتر لل طلف  لالت تي لبع  دلتسلى لل  رظل  للت لترة  دلتتىف ل  ل ق

فى   للل ل   لتر  لاةلتربسمطلل”affect“ا"لفترهل  ل"مؤهل”let“"لت ة“لتبف  لركللع م لل لترة  دللتر لت ل لبلي للد

لف  مدلتىف لىلرتلر :لل م دلعبال  لرىف لترة  دلت

I should/must not let people’s opinion affect my life and my decisions 

للى   للمؤ يل  سلتر ع  رللل”must not“بى  دلل”should not“م ى  للتستب ت ل بلا ل

مكلتر تلبعدلل لر ظلترى  لخللتجىالف دلى  للىل لر مكل ررف ل  لترى  لخلتىف ل ي دلترتاة دلسي دلة تكللمةمل   ➢

 .ترت لمت لجىا للل لتر اسلرتىف ل ي دلترتاة دلسي دل  مك

 

 عل  افعال    المسعولية، واتحمل ه ا حيات  ادا اايرها كما اريا •

ى   رررللة  ترررل للسرررؤت لفيلت لف ت  ررر م ل ه رررم لفى   رررللالمرتفمرررل ل  ررر لى رررلل  ررررظل  رررللت لترة  ررردلتتىرررف ل ررر ل

تللرر ل  رر ل ل رر لتفلمتررر هف ل رر لر ررلًقلليرر لرمسررف"لفتر رر "ل"ت مررا"ل"تامرر لتبلعررل تررر لت للبلي ررللدرلمتل ترررامر

لف  مدلتىف لىلرتلر :لي لل ل   لتر  لاةلتربسمطل   لر علل لتر ل  لتفللع ل ست الل لتر  لاةلف  مدللإ 

ل

This is my life, I manage it as I want . And I take responsibility for my actions. 

ل

اتكلمات  ❖  وردت خالل الدرس  مهمة وتعبير

 معناها  الكلمة

goals أهداف 



achieve  يحقق 

gain يكسب 

trust  ثقة 

opinion رأي 

affect يؤثر 

decisions  ارات قر 

manage يدير 

 

ي الدرس السابقالواجب
 
جمة هذه العبارة بناء عىل ما تعلمت ف  : قم بير

 

ء صعب  ي
ي الخاصة، فال يوجد ش 

ي بطريقنر
ي ان ادير حياتر

 يمكنن 

 

  اكتبوا لنا بالتعليقات :( - إذا اعجبكم الدرس 

 

 

 


