
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/ae/10                   

* للحصول على جميع أوراق الصف العاشر في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/ae/10arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                   

 

                  https://almanahj.com/ae/10arabic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف العاشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/ae/grade10                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/UAElinks_bot                                  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/ae
https://almanahj.com/ae
https://almanahj.com/ae/10
https://almanahj.com/ae/10
https://almanahj.com/ae/10arabic
https://almanahj.com/ae/10arabic
https://almanahj.com/ae/10arabic1
https://almanahj.com/ae/10arabic1
https://almanahj.com/ae/10arabic1
https://almanahj.com/ae/grade10
https://almanahj.com/ae/grade10
https://t.me/UAElinks_bot
https://t.me/UAElinks_bot
http://www.tcpdf.org


العاشر      الصف لدروس تقديمي عرض
الول   الدراسي الفصل

العاشر      الصف لدروس تقديمي عرض
الول   الدراسي الفصل



التالي  التالي  10/27/19

الرحيم    الرحمن الله بسم

َخالًصا      المتواضععَ الُجهْدَ هَذَا أقدّمعُ
يَكُوَن       أَنعْ الََملعُ يَْحدُونِعي تَعَالَعى للعه
أَبْنَاؤُنَا       ِمنْهعُ يَنْهَلعُ ، لِلْعِلْمعِ نَبْعًعا
إِلَيْهِ       تَنَدُ يُسعْ عَوْنًعا وَيَكُونعَ ، الطَّلبعُ
ِمنُْه     بِي وََحسعْ ، الَفَاِضلعُ الُمَربّونعَ
َما        إِلَعى بِهعِ يُنْتََفععُ ِعلْمًعا يَبْقَعى أَنعْ
  ...  . وَأَْسأَلُكُْم    تَعَالَعى اللهعُ َشاءعَ

الدّعَاءَ .

الرحيم    الرحمن الله بسم

َخالًصا      المتواضععَ الُجهْدَ هَذَا أقدّمعُ
يَكُوَن       أَنعْ الََملعُ يَْحدُونِعي تَعَالَعى للعه
أَبْنَاؤُنَا       ِمنْهعُ يَنْهَلعُ ، لِلْعِلْمعِ نَبْعًعا
إِلَيْهِ       تَنَدُ يُسعْ عَوْنًعا وَيَكُونعَ ، الطَّلبعُ
ِمنُْه     بِي وََحسعْ ، الَفَاِضلعُ الُمَربّونعَ
َما        إِلَعى بِهعِ يُنْتََفععُ ِعلْمًعا يَبْقَعى أَنعْ
  ...  . وَأَْسأَلُكُْم    تَعَالَعى اللهعُ َشاءعَ

الدّعَاءَ .
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الوحدة 
الولى
1الدرس 

الوحدة 
الولى
1الدرس 

نواتج 
التعلم
نواتج 
التعلم

الحديث 
النبوي
الحديث 
النبوي

.     الشريف النبوي الحديث يحفظ
.     للحديث المحورية الفكرة يحدد
.     الشريف النبوي الحديث يحفظ
.     للحديث المحورية الفكرة يحدد

18ص 

ُحسن 
الخلق
ُحسن 
الخلق
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النص    لقراءة الستعداد
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الرقميعن        أو الورقي المعجم في ابحث
التية   : الكلمات معنى

...................................................................................فاحش : 

...............................................................................ُمتفحش : 

....

لسان     "  "  )   في ِخيار كلمة معنى فيشرح ورد
ُمشدّدٌ (  : "       ، وخيٌر خيٌر ورجٌل قوله العرب

والخياُر  .......     ......    ، وِخيار أخياٌر والجمُع ، وُمَخّفٌف،
الشراِر   خلف

الخلق  سيء
من      القبَح أظهر من هو

فعل   أو قول



19ص 19ص 

الحدي
ث 
الشري
ف

الحدي
ث 
الشري
ف
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واستعد      الّشريفواحفظه الحديث اقرأ
. وزملئك    معلمك مع لمناقشته

واستعد      الّشريفواحفظه الحديث اقرأ
. وزملئك    معلمك مع العاص       لمناقشته بن َعْمٍرو بْننِ اللّهنِ َعبِْد َعننْ

لَْم    :   َقالننَ َعنُْهمَننا اللّهننُ َرِضيننَ

اللننه    رسننول ول    يَكُنننْ َفاِحًشا

   "  : ِمْن   إِنّن يَُقولنُ َوكَاننَ ُمتََفّحشًنا

أَْخلقًنا   ".  نَكُْم أَْحسنَ عليِه)   (   ِخيَاِركُمنْ متّفقنٌ



19ص 19ص 
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ما   أَنْشطَُة
النص  بعدَ
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النَّص  : حول

الَحِديِث –         1 في َوَردَ كََما النّاِس ِخياُر ُهْم َمْن
الّشِريِف؟ 

الَحِديِث –         1 في َوَردَ كََما النّاِس ِخياُر ُهْم َمْن
الّشِريِف؟ 

أخلًقا    ......................................................................................................................................... الناسأحسنهم خيار

الّشريُف؟ –       2 الحديُث إِلَميَدُعو ، إذن الّشريُف؟ –       2 الحديُث إِلَميَدُعو ، إذن

واختيار     ........................................................................................................................................ ُحسِنالخلق إلى يدعو
الرذائل    وترك الفضائل

3–   . اذكره،       سلوٍكسيٍء الشريُفعن الحديُث ينهي
المجتمع     على َخطََرهُ ؟وبَيّْن

3–   . اذكره،       سلوٍكسيٍء الشريُفعن الحديُث ينهي
المجتمع     على َخطََرهُ ؟وبَيّْن

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

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

انهيار           إلى يؤدي ، فعل أو قول من القبَح إظهار
ينهاَر          أن يوشك أخلُقها تنهار التي فالمة ؛ المجتمع

كيانُها .
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حول 
14ص 14ص لغةالنص
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لغة   حول
النَّص :

هذه –            1 َحلّْل ، وتأخيٌر تقديٌم فيها وقع ، واحدة جملة الحديث
عناصرها    وبين الجملة

هذه –            1 َحلّْل ، وتأخيٌر تقديٌم فيها وقع ، واحدة جملة الحديث
عناصرها    وبين الجملة

اسم   : )   (   ........................................................................................................................................ على خياركم من إّن خبر تقديم
أخلقا : )   ( أحسنكم إّن

الشريف؟ –   "  "    2 الحديث في إّن أفادت ماذا الشريف؟ –   "  "    2 الحديث في إّن أفادت ماذا

التوكيد........................................................................................................................................
فاحش –       "  " 3 كلمتي بين المعنى في الفرق ما

؟  "  ُمتفحش و
فاحش –       "  " 3 كلمتي بين المعنى في الفرق ما

؟  "  ُمتفحش و
........................................................................................................................................

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

الخلق :   . سيء فاحش
والعمل :         القول في الخلق سوء أظهر من متفحش



20ص 20ص 

حول 
قارئ 
النص

حول 
قارئ 
النص
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قارئ   حول
النَّص :

بأهمها –          .1 قائمة اكتب ؟ رأيك في الحسنة الخلق ما بأهمها –          .1 قائمة اكتب ؟ رأيك في الحسنة الخلق ما

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

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

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

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

متروك 
للطالب 

شارك –         2 ثم ، زميلك وقائمة قائمتك بين قارن
كتبت   . ما زملءك

شارك –         2 ثم ، زميلك وقائمة قائمتك بين قارن
كتبت   . ما زملءك
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قارئ   حول
النَّص :

تجمع  –             3 أنها ترى صفة أهم قائمتك تختاَرمن منَكأن طُلَب لو
علّل          . ؟ ستختار فماذا ، تحتها الحسنة الخلق من مجموعة

تجمع  –             3 أنها ترى صفة أهم قائمتك تختاَرمن منَكأن طُلَب لو
علّل          . ؟ ستختار فماذا ، تحتها الحسنة الخلق من مجموعة

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

متروك ........................................................................................................................................
للطالب 

أهلك  –         4 بين به تُعرف الذي الحسن الخلق ما
؟  وأصدقائك

أهلك  –         4 بين به تُعرف الذي الحسن الخلق ما
؟  وأصدقائك

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

........................................................................................................................................
متروك 
للطالب 



20ص 20ص 
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حول   الكتابة
القراءة
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النبي    حياة رائعة    تحفل تربوية بمواقف
الخلق   . فيحسن

وسجل         ، الورقينة أنو الرقمينة المكتبنة إلنى ُعدْ
نشرة         زملئك منع وصنمم ، المواقنف هذه بعنض
على        ووزعوهنا المواقنف بعنضهذه فيهنا تضعون

المدرسة    . في ومعلميكم زملئكم

النبي    حياة رائعة    تحفل تربوية بمواقف
الخلق   . فيحسن

وسجل         ، الورقينة أنو الرقمينة المكتبنة إلنى ُعدْ
نشرة         زملئك منع وصنمم ، المواقنف هذه بعنض
على        ووزعوهنا المواقنف بعنضهذه فيهنا تضعون

المدرسة    . في ومعلميكم .......................................................................................................................................زملئكم

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

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

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

.....................................................................................................................................
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الدرس       في نلتقي أن إلى
تحية      أجمل مني لكم القادم

الله     ورحمة عليكم والسلم
وبركاته

                                           

دياب  علء

 

الدرس       في نلتقي أن إلى
تحية      أجمل مني لكم القادم

الله     ورحمة عليكم والسلم
وبركاته

                                           

دياب  علء
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