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الكفايات اللغوية  ) 7للصف ( البرنامج المشترك )

التاريخ

مالحظات

الدروس

من
األحد 1442/6/4هـ

إلى
الخميس 1442/6/8هـ

2

األحد 1442/6/11هـ

الخميس 1442/6/15هـ
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األحد 1442/6/18هـ

الخميس 1442/6/22هـ
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األحد 1442/6/25هـ

الخميس 1442/6/29هـ

األحد 1442/7/2هـ

الخميس 1442/7/6هـ

6

األحد 1442/7/9هـ

الخميس 1442/7/13هـ

7

األحد 1442/7/16هـ

الخميس 1442/7/20هـ

كيف يحدث الصوت اللغوي ؟  -أعضاء النطق  +مخارج األصوات الصامتة
الوحدة الخامسة
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15

األحد 1442/7/23هـ
األحد 1442/8/1هـ

الخميس 1442/7/27هـ
الخميس 1442/8/5هـ

وضع القواعد الصرفية والنحوية  +المبادئ العامة التي بنيت عليها القواعد  +أوالً الصرف

المدارس النحوية  +تدريبات عامة على الوحدة السادسة  +مقدمة – مصادرألفاظ المعاجم  +كيف جمعت مادة المعاجم – مراحل التأليف في
المعاجم

األحد 1442/8/8هـ

الخميس 1442/8/12هـ

وظيفة المعجم األساسية – ضبط كلمات المعجم  +الرموز المستخدمة في المعاجم  +أنواع المعاجم  +نظام التقليبات

األحد 1442/8/15هـ
األحد 1442/8/22هـ
األحد 1442/8/29هـ
األحد 1442/9/6هـ
األحد 1442/9/13هـ

الخميس 1442/8/19هـ
الخميس 1442/8/26هـ
الخميس 1442/9/3هـ
الخميس 1442/9/10هـ
الخميس 1442/9/17هـ

طريقة البحث عن الكلمة في المعاجم  +المولد أو الدخيل – النحت – الترجمة  +تدريبات على الوحدة السابعة  +أشهر عالقات وارتباطات
األلفاظ والمعاني

16

الثالثاء 1442/10/6هـ

الخميس 1442/10/8هـ

مراجعة عامة

18-17

األحد 1442/10/11هـ

الخميس 1442/10/22هـ

مراجعة  -االختبارات

1

اللسان واللغة واللهجة  +تعريف اللغة  +وظائف اللغة ونشأتها وخصائصها  +لغات العالم
اللغة والنفس البشرية – والمجتمع – علم اللغة  +أصل اللغة العربية وموطنها  +تاريخ اللغة العربية  +أهمية
اللغة العربية وخصائصها
اللغة والنفس البشرية – والمجتمع أصل اللغة العربية وموطنها  +تاريخ اللغة العربية  +أهمية اللغة العربية
وخصائصها
مهارات اللغة  +أنواع المهارات اللغوية – مهارة االستماع  +مهارة الكالم  +مهارة القراءة
مهارة الكتابة  +تدريبات على الوحدة

 +مقدمة – اللغة األم  +مراحل النمو اللغوي

الفرق بين لغة الصغار ولغة الكبار  +اللغة الثانية واللغة األجنبية  +تدريبات على الوحدة الرابعة  +الفرق بين الحرف
والصوت  --أقسام األصوات
 +صفات األصوات الصامتة  +تدريبات على
 +ثانياً  :النحو

الترادف  +المشترك  -التضاد  +التضاد – االشتقاق  +اللحن في الكالم
أساس الحكم على كلمة ما بالخطأ أو الصواب  +اللغة الموضوع واللغة األداة  +في األلفاظ – في التعبيرات – في اإلمالء

الرطانة طعن في شخصية األمة  +تدريبات على الوحدة التاسعة
تدريبات

ثانوي البرنامج المشترك

الوحدة
الدرس
الوسائل المقترحة
نوع الهدف

مستوى
الهدف

وجداني

استجابة

معرفي

تطبيق

معرفي

تحليل

معرفي

تذكر

الواجب

نظام مقررات

كفايات لغوية 7

األولى – لغة اإلنسان
مقدمة الوحدة ( اللسان واللغة واللهجة
السبورة – الكتاب المدرسي – جهاز عرض – أقالم ملونة
األهداف السلوكية

في نهاية الدرس تتوقع
أن تكون الطالبة قادرة
على ما يلي :

التفريق بين اللسان
واللغة واللهجة .
بيان ما يمثله معنى
اللسان .
ذكر آيات قرآنية تؤيد
الفكرة .
بيان أنواع اللفة .
شرح كل نوع من
نوعي اللغة .

اليـوم
التاريخ
الحصة
الطريقة

المحتوى

التهيئة :التمهيد للدرس بإجراء عصف ذهني حول
العنوان وما يمثله في عقل كل طالبة وكتابة األفكار
على السبورة والتعليق عليها ثم أطلب من
الطالبات قراءة سريعة للدرس وأهم ما الحظوه ثم
شرح الدرس وتحديد عناصر الدرس .

اللسان واللغة واللهجة:
اللسان واللغة واللهجة ألفاظ تَط َّورت معانيها
واستعماالتها في العربية وتغيَّرت بمرور الزمن
منذ عصور الفصاحة حتى عصرنا الحاضر.
 فاللسان عند العرب يعني ما نسميه
اآلن) اللغة(،
 واللغة تعني عند العرب ما نسميه اآلن
) اللَّهجة(،
 أما اللهجة ) التي تستعمل اآلن بمعنى
اللغة قدي ًما ( فلم ترد في لغة العرب
لشيء من المعاني السابقة ،وإنما
وردت للداللة على معان قريبة منها .

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

استقرائية – استنتاجية -حوارية

إجراءات وأنشطة التعليم والتعلم

أنواع اللغة :
-1

لغة عامة،
فاللغة العامة هي اللغة اإلنسانية ،وهي
القدرة الفطرية الكامنة في عقل كل إنسان
منذ والدته .وهذه اللغة متشابهة لدى
جميع الناس في أنظمتها وقواعدها
األساسية ،مهما اختلفت لغاتهم الخاصة
ال ُم َعيَّنة .
 -2اللغة الخاصة ال ُمعيَّنة
فهي اللغة التي يكتسبها اإلنسان في
مجتمعه ،وتسمى لغته األم أو لغته
األولى؛ كاللغة العربية ،واللغة
اإلنجليزية ،واللغة األردية ،واللغة
اليابانية ،واللغة الصينية وغيرها .وال
تخرج قواعد اللغة الخاصة المعينة
وأنظمتها وقوانينها عن القواعد
والقوانين واألنظمة األساسية للغة
اإلنسانية العامة.

التقويم

س :1ما الفرق
بين اللسان واللغة
واللهجة ؟
س :2بين ما يمثله
معنى اللسان .
س :3اذكر آيات
قرآنية تؤيد الفكرة
س :4اذكر أنواع
اللفة .
س :5اشرح كل
نوع من نوعي
اللغة .

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة

www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير مناهج المقررات
للعام الدرسي  1442هـ

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +االستراتيجيات الحديثة  +التعلم النشط  +الطريقة البنائية  +المسرد

المرفقات

عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
الكتاب االلكتروني
+
سجل متابعة
+

حل اسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
+
سجل انجاز معلمة

التوصيل للرياض والخرج مجانا
)من  48ساعة الى  72ساعة(لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط

www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
)سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ( حسب طلبكم
ايميل المبيعات

T@mta.sa

لاير 50سعر المادة على سي دي
لاير 20سعر المادة عن طريق االيميل
لاير 80سعر المادة مع السي دي طباعة عادية
لاير 120سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل

اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير

وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
”حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضير الحديثة

=======================
مصرف الراجحي
233608010954856
) اي بان (
SA5780000233608010954856
____________________________
”حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن العتيبي

=======================
البنك األهلي
21065828000106
) اي بان (
SA0610000021065828000106
____________________________
بنك سامبا
8001852539
اي بان بنك سامبا

SA2740000000008001852539
____________________________
بنك الرياض
2052558759940
) اي بان (
SA3520000002052558759940
____________________________
البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
) اي بان (
SA82550000000K2213000185
____________________________
بنك البالد
900127883010006
) اي بان (
SA4715000900127883010006
____________________________
البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
) اي بان (
SA6065000000101001926001
____________________________
بنك الجزيرة
030680161166001
) اي بان (
SA6760100030680161166001
____________________________
بنك االنماء
68202882885000

) اي بان (
SA2805000068202882885000
–———————————————————————————————

 :للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

