
المتحدة   العربية المارات

والتعليم   التربية وزارة

التعليمية   الشارقة منطقة

النموذجية   الثانوية المدرسة

العربية   اللغة منهج
عشر   الحادي الصف

العربية   اللغة منهج
عشر   الحادي الصف

الفصل
الول

الفصل
الثاني

الفصل
الثالث

 
 

ن
ما

أ
ي

ف
ه
لل

ا
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الرحمن    الله بسم
الرحيم

الجهد    هذا أقدّم
لله    خالصا المتواضع
المل    يحدوني تعالى

     ، ثّراً نبعاً يكون أن
أبناؤنا    منه ينهل

عونا     ويكون ، الطلبة
المربون    إليه يستند

منه     وحسبي ، الجلء
يُنْتََفُع     علماً يبقى أن
الله      شاء ما إلى به

تعالى .

بدر    محمد الغفور عبد

الرحمن    الله بسم
الرحيم

الجهد    هذا أقدّم
لله    خالصا المتواضع
المل    يحدوني تعالى

     ، ثّراً نبعاً يكون أن
أبناؤنا    منه ينهل

عونا     ويكون ، الطلبة
المربون    إليه يستند

منه     وحسبي ، الجلء
يُنْتََفُع     علماً يبقى أن
الله      شاء ما إلى به

تعالى .

بدر    محمد الغفور عبد

الفصل 
الول

حادثة    ـ قصيرة قصة
القراءة

الدرس 
الرابع

بعد    ما أنشطة
النص
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النص  حول
1   ) طلب  )        لو الطريق إلى ل الداخل إلى ينظر أنه وبدا ـ

تفكر           عما تعبر جملة الجملة هذه بعد تدخل أن إليك
ستكتب؟       فماذا اللحظة، تلك في الشخصية فيه

. الهموم        من جبال إنها أذهب؟ سوف أين إلى

2      ) (        : ذلك؟    على دليلك ما حياته؟ طوال الضحية الرجل هذا حمله الذي الكبير الهم ما رأيك في ـ

)        ( :  . وعلّيتوظف  بيوتهن، في وبهية أمينة لله الحمد والدليل هّمالولد
شخصية         3 اختيار في محفوظ نجيب براعة تجلت ـ

القصة،        في الرئيسة الشخصية لتكون الحياة؛ فارقت
الشخصية؟       لتقديم استخدمها التي الفنية الدوات ما

عنها     الخرين أقوال السرد، الوصف،

القراء؟                  4 إلى تصل أن أرادها الكاتب أن ترى التي الرسالة وما القصة، فكرة ومعلمك زملئك مع ناقش ـ

الفصل 
الول

حادثة    ـ قصيرة قصة
القراءة

الدرس 
الرابع

بعد    ما أنشطة
النص
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النص    لغة (حول المعاني  )  إبراز الكلمات حول

مرادف  هات

مفاجئةمباغتة

صابر جزع غير

. إنشائك         من جملة في يأتي مما كلمة كل ضع

متشنج   متشنج ذراعي أن شعرت

هرج   هرج في الناس أصبح

الفصل 
الول

حادثة    ـ قصيرة قصة
القراءة

الدرس 
الرابع

بعد    ما أنشطة
النص
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النص    لغة (حول الدللت  )  تعميق الجمل حول

1. عنها                تعبر التي النحوية الوظيفة بحسب مجموعة كل في خط تحتها التي الكلمات صنف ـ

النحوية الجملة الوظيفة

) أ)

  ) صوت  )  الفورد فرملة عن نعتممزق متشنج محشرجوصدر

بعجلت      الرض على تزحف نعتجامدة متوقفةوهي

نقود    حافظة نعتالحجم متوسطة قديمةفاستخرج
الوجه       إلى السطر فوق بصره وامتد

، مخيفةبزرقة  المشوب الباهت
كتمثال  ...الجامدكسر،  المغلق

نعت

العباء      صدري عن انزاحت نعتالمريرةفقد

الفصل 
الول

حادثة    ـ قصيرة قصة
القراءة

الدرس 
الرابع

بعد    ما أنشطة
النص
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النص    لغة (حول الدللت  )  تعميق الجمل حول

1. عنها                تعبر التي النحوية الوظيفة بحسب مجموعة كل في خط تحتها التي الكلمات صنف ـ

النحوية الجملة الوظيفة

) ب)

مطلق شاملة حركةوتحرك  مفعول

صدره   مطلق متلحقا اضطرابااضطرب مفعول

شهق   مطلق خفيفة شهقةثم مفعول

مطلق باطنة ابتسامةوابتسم  مفعول

مطلق استهانة ابتسامةوابتسم  مفعول

الفصل 
الول

حادثة    ـ قصيرة قصة
القراءة

الدرس 
الرابع

بعد    ما أنشطة
النص
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النص    لغة (حول المعنى  )    وتوسيع النص، تلوين الصور حول كيف          1 وّضح ثم التية، الجمل في التشبيهات تأمل ـ
أن         كيف تبين حيث الصورة ووضحت المعنى عمقت

اليحاء            في كبير دور له مرة كل في به المشبه اختيار
السياق؟   تناسب بمعان

         الحمام كأسراب وعشرات عشرات ثوان في الضحية نحو وهرع

وكثرتهم     الناس تجمع بسرعة يوحي

. كشيء            الرض فوق يهوي ثم أمتارا الفضاء في يرتفع وهو الرجل

. السقوط       من اليذاء وشدة الرتطام، بشدة يوحي

. كتمثال               الجامد المغلـقكسر، مخيفة، بزرقة المشوب الباهت الوجه إلى السطر فوق بصره وامتد

. الحياة    ومفارقة بالجمود يوحي

الفصل 
الول

حادثة    ـ قصيرة قصة
القراءة

الدرس 
الرابع

بعد    ما أنشطة
النص
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النص    قارئ (حول والستجابة)  التفاعل

القصة؟           في الرئيسة الشخصية تجاه نفسك بها امتلت التي المشاعر ما

. والحسرة   والحزن الشفقة

الفصل 
الول

حادثة    ـ قصيرة قصة
القراءة

الدرس 
الرابع

بعد    ما أنشطة
النص
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النص    قارئ (حول والتعبير)  التساؤل
هذه          قراءة بعد ببالك يخطر قد الذي السؤال ما

تلتقي         كيف وانظر زملئك، أسئلة إلى استمع القصة؟
تفترق؟   وكيف أسئلتكم،

الطالب   للستئناس  يجيب التالية والشريحة

أسبابك             موضحا نظرك، وجهة من القصة فيه تقيم أدناه المسطرة من رقما اختر

الطالب   للستئناس  يجيب التالية والشريحة

الفصل 
الول

حادثة    ـ قصيرة قصة
القراءة

الدرس 
الرابع

بعد    ما أنشطة
النص
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النص    قارئ (حول والتعبير)  التساؤل
هذه          قراءة بعد ببالك يخطر قد الذي السؤال ما

تلتقي         كيف وانظر زملئك، أسئلة إلى استمع القصة؟
تفترق؟   وكيف أسئلتكم،

القصة؟       بطل يقصده كان الذي المكان ما

أسبابك             موضحا نظرك، وجهة من القصة فيه تقيم أدناه المسطرة من رقما اختر

للستئناس     والتعليل للطالب متروك الختيار

الفصل 
الول

حادثة    ـ قصيرة قصة
القراءة

الدرس 
الرابع

بعد    ما أنشطة
النص

البطل          جعل ـ الرائع وأسلوبه بذكائه ـ استطاع لنه
الجنبية          اللفاظ من القصة تخل لم ولكن ميتا، شخصا

لوري )   .....( ـ بوليس والعامية
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التنفيذ  www.almanahj.comتحت
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