
2013/2014ىالدراسللعامىاالبتدائللصف األولالعربیةتوزیع منھج اللغة 

)األول ىالفصل الدراس( 
الموضــــــــــوعالشھر

وأكتوبر  سبتمبر
2013

-:التھیئة اللغویة -:ىالوحدة األول
 تعرف األشیاء : الدرس األول
تمییز األصوات : ىالدرس الثان
 اك العالقةإدر : الدرس الثالث
 تمییز األشیاء: الدرس الرابع
 تمییز المتشابه والمختلف من األشیاء : الدرس الخامس
 التعبیر عن قصة مصورة : الدرس السادس
 تتبع األشكال : الدرس السابع
 إكمال الناقص : الدرس الثامن
 التعبیر عن النفس : الدرس التاسع
ىالوحدة األولىأنشطة وتدریبات عامة عل

) أ ( عائلة الحروف من -:الوحدة الثانیة  -) :ث ( ىإل
حرف األلفحرف التاء
حرف الباءحرف الثاء

نوفمبر 
2013

( عائلة الحروف من -:الوحدة الثانیة : تابع  -) :ز ( ىإل) ج 
حرف الجیم حرف الذال
حرف الحاءحرف الراء
 حرف الخاءحرف الزاى
حرف الدال
 الوحدة الثانیةىوتدریبات عامة علأنشطة

( ىإل) س ( عائلة الحروف من -:الوحدة الثالثة  -) :ض 
حرف السین حرف الصاد
حرف الشینحرف الضاد



دیسمبر 
2013

ط ( عائلة الحروف من -:الوحدة الثالثة :  تابع -) :ى ( ىإل) 
حرف الطاء حرف الالم
حرف الظاءحرف المیم
ین حرف العحرف النون
 حرف الغین حرف الهاء
حرف الفاءحرف الواو
 حرف القاف حرف الیاء
 حرف الكاف
الوحدة الثالثةىأنشطة وتدریبات عامة عل

ینایر 
2014األولىالفصل الدراسىأنشطة وتدریبات عامة عل



2013/2014ىالدراسلعاملىاالبتدائللصف األولتوزیع منھج اللغة العربیة 

)ىالثانىالفصل الدراس( 
الموضــــــــــوعالشھر

فبرایر  
2014

عالم الطفل : ىالوحدة األول
 أسرة سعیدة  : الدرس األول
مدرستى جمیلة  : ىالدرس الثان
 المزرعة ىرحلة إل: الدرس الثالث
 حفظ ( " أمي" نشید : الدرس الرابع(
ىالوحدة األولىعامة علأنشطة وتدریبات

مارس 
2014

ھیا نفكر : الوحدة الثانیة 
 بسمة واألسد  : الدرس األول
من أنا ؟  : ىالدرس الثان
 بقرة جدي : الدرس الثالث
 حفظ ( "العمل " نشید : الدرس الرابع(
الوحدة الثانیةىأنشطة وتدریبات عامة عل

إبریل 
2014

حكایات-:الوحدة الثالثة 
 األرنب الكسالن  : الدرس األول
هیا نطیر   : ىالدرس الثان
 ثورة العصافیر : الدرس الثالث
 حفظ ( " وطنى " نشید : الدرس الرابع(
الوحدة الثالثةىأنشطة وتدریبات عامة عل

مایو 
2014ىالثانىالفصل الدراسىأنشطة وتدریبات عامة عل

: ملحوظة 
. األسبوع األول من شھر مارس ىس منھج شھر فبرایر فاالنتھاء من تدریىیراع



2013/2014ىالدراسللعامىاالبتدائىللصف الثانتوزیع منھج اللغة العربیة 

)األول ىالفصل الدراس( 

الموضــــــــــوعالشھر

وأكتوبر  سبتمبر
2013

مشا ھد ومواقف: ىالوحدة األول
 كل صباح : الدرس األول
في الحدیقة : ىدرس الثانال
 على الشاطىء: الدرس الثالث
 حفظ " (اهللا القدیر " نشید : الدرس الرابع(
ىالوحدة األولىأنشطة وتدریبات عامة عل

نوفمبر 
2013

بالدي الجمیلة : الوحدة الثانیة 
 خیر الناس: الدرس األول
أشجار من بالدي:ىالدرس الثان
 الكنزاألرض هي :الدرس الثالث
 حفظ "( نحن لها فداء "نشید : الدرس الرابع(
الوحدة الثانیة ىأنشطة وتدریبات عامة عل

دیسمبر 
2013

طیور وحیوانات تفكر:  الوحدة الثالثة 
 الدیك الذكي: الدرس األول
األرنب الصغیر: ىالدرس الثان
 األسد العادل: الدرس الثالث
 حفظ " ( ي غرد یا عصفور " نشید : الدرس الرابع (
الوحدة الثالثةىأنشطة وتدریبات عامة عل

ینایر 
2014األولىالفصل الدراسىأنشطة وتدریبات عامة عل



2013/2014ىللعام الدراسىاالبتدائىللصف الثانتوزیع منھج اللغة العربیة 

)ىالثانىالفصل الدراس( 

الموضــــــــــوعالشھر

یر فبرا
2014

تعلمت من ھؤالء: لىالوحدة األو
 شجاعة طفل : الدرس األول
ال تكذب: ىالدرس الثان
 فكر مع جحا: الدرس الثالث
 حفظ "  ( هیا نقرأ" نشید : الدرس الرابع (
ىالوحدة األولىأنشطة وتدریبات عامة عل

مارس 
2014

: الوحدة الثانیة 
 شة والنحلةالفرا: الدرس األول
بیت الزواحف:ىالدرس الثان
 اعرف جسمك:الدرس الثالث
 حفظ " ( !یا ربنا سبحانك " نشید : الدرس الرابع (
الوحدة الثانیة ىأنشطة وتدریبات عامة عل

بریل إ
2014

مذكرات تلمیذ:  الوحدة الثالثة 
 ذكرى جمیلة : الدرس األول
حصة الهوایات: ىالدرس الثان
صدیقي كریم: ثالث الدرس ال
 حفظ " ( أجمل یوم " نشید : الدرس الرابع (
الوحدة الثالثةىأنشطة وتدریبات عامة عل

مایو 
2014

ىالثانىالفصل الدراسىأنشطة وتدریبات عامة عل



2013/2014ىللعام الدراسىاالبتدائللصف الثالثتوزیع منھج اللغة العربیة 

)األولىالفصل الدراس( 
الموضــــــــــوعالشھر

سبتمبر
وأكتوبر

2013

مواقف وسلوكیات -:ىالوحدة األول
 یوم النجاح
 في الطریق
 زیارة مریض
 أمین الفصل
 حفظ ( "ال تقطف الزهور" : نشید(
ىأنشطة عامة وتدریبات على الوحدة األول

نوفمبر 
2013

الغذاء والصحة -:الوحدة الثانیة 
لمفیدالطعام ا
 تلوث الغذاء
 الجسم السلیم
 عادات ضارة
 حفظ(" نصائح غالیة " : نشید (
الوحدة الثانیةىأنشطة عامة وتدریبات عل

دیسمبر 
2013

ھوایات -:الوحدة الثالثة 
 لوحة جمیلة
 الموسیقي
 القراءة
 في النادي
 حفظ(" هیا للنشاط " : نشید(
دة الثالثةالوحىأنشطة عامة وتدریبات عل

األولىالفصل الدراسىأنشطة عامة وتدریبات عل2014ینایر 

.فترة إمالء –فترة محفوظات –فترة ونصف كتابة - فترة ونصف  قراءة -فترة استماع وتعبیر :)ست فترات الخطة(



2013/2014االبتدائي  للعام الدراسي للصف الثالثتوزیع منھج اللغة العربیة 

)ىالثانالفصل الدراسي 
الموضــــــــــوعالشھر

2014فبرایر 

مخترعات حدیثة -:ىالوحدة األول
 التلیفون
 التلیفزیون
 الكمبیوتر
 وسائل المواصالت
 حفظ " ( بحر العلوم : " نشید(
ىالوحدة األولىأنشطة عامة وتدریبات عل

2014مارس 

رحالت-:الوحدة الثانیة 
 امات األهر
 اإلسكندریة
أسوان
 األرض الحمراء
 حفظ " ( وطني : " نشید(
الوحدة الثانیةىأنشطة عامة وتدریبات عل

2014بریل إ

حكایات -:الوحدة الثالثة 
 ذكاء أم
 اإلناء العجیب
 البخالء الثالثة
 الصیاد والسمكة
 حفظ " ( حیاة عصفورة : " نشید  (
لوحدة الثالثةاىأنشطة عامة وتدریبات عل

ىالثانىالفصل الدراسىأنشطة عامة وتدریبات عل2014مایو 
. األسبوع األول من شھر مارس ىاالنتھاء من تدریس منھج شھر فبرایر فىیراع: ملحوظة 

.فترة إمالء –فترة محفوظات –فترة ونصف كتابة –فترة ونصف قراءة -فترة استماع وتعبیر ): الخطة ست فترات (



2014/ 2013ىللعام الدراسىتوزیع منھج اللغة العربیة للصف الرابع االبتدائ
)األول ىالفصل الدراس( 

الخط العربىاإلمالءالنحوالعددالنوعالقراءة والمحفوظاتالشھر

سبتمبر 
وأكتوبر 

2013

أھالً وسھالً : الوحدة األولى 
بساط الریح-
هنا القاهرة -
مصر اسلمي یا -
اإلسكندریة عروس البحر المتوسط-
األقصر أم الحضارات -
شرم الشیخ مدینة السالم -

قراءة
قراءة

محفوظات
قراءة
قراءة
قراءة

أبیات6) حفظ ( شعر 

أسماء اإلشارة-
ضمائر المتكلم-
ضمائر المخاطب-
ضمائر الغائب-

الالم الشمسیة-

)19-8( الصفحات من الالم القمریة-

بر نوفم
2013

یة  حدة الثان ماء : الو ال
سر الحیاة 

النیل هو الكوثر -
كرة زرقاء في الفضاء -
قطرة ندى وورقة شجرة -
كاد العطش یقتله -
حدیث مع النهر-

محفوظات
قراءة
قراءة
قراءة
قراءة

أقسام الكالم-أبیات6) حفظ ( شعر 
االسم-
الفعل-
الحرف-
الجملة االسمیة-

الهمزة المتوسطة علي
)32- 20( الصفحات من )الیاء –الواو –األلف ( 

دیسمبر  
2013

ثة  حدة الثال یارة : الو ز
إلى قریة ونیس

! ما أحلي أجواء القریة -
القریة ملك للجمیع -
القریة المنتجة -
القریة المستنیرة-
أصدقاء البیئة -

محفوظات
قراءة
قراءة
قراءة
قراءة

بیتاً 11) حفظ ( شعر 
فعلیةالجملة ال-
ظرف الزمان-

وظرف المكان
حروف المد

)45-33( الصفحات من )الیاء –الواو –األلف ( 

ینایر 
مراجعة مراجعة مراجعة عامة وتدریبات2014

. ، و لیست للحفظم للقراءة والفهوالمحفوظات اآلیات القرآنیة واألحادیث الشریفة الواردة في نهایة موضوعات القراءة : ملحوظة 
) 1( إمالء وخط ) 1( تعبیر ) 1( نحو ) 1( محفوظات ) 1( قراءة ) 1( استماع وتحدث ) ا6( توزیع خطة الصف الرابع االبتدائي 



2014/ 2013ىللعام الدراسىتوزیع منھج اللغة العربیة للصف الرابع االبتدائ
)ىالثانىالفصل الدراس( 

الخط العربىاإلمالءالنحوالعددالنوعالقراءة والمحفوظاتالشھر

فبرایر 
2014

عجائب : الوحدة األولى 
وغرائب

نباتات تصید الحشرات -
طیور ال تطیر -
في عالم الحیوان  -
غرائب الحیتان -

قراءة
قراءة
قراءة
قراءة

االسم المفرد -

االسم المثنى-

التنوین المضموم

)53- 46( الصفحات من 

مارس 
2014

الوحدة األولى : تابع 
إني رأیت نملة -

: الوحـــدة الثانیـــة 
رحلة إلى القمر

أمنیة هناء -
یا قمرى الجمیل -
هناء على سطح القمر -
اآللة العجیبة -
هناء رائدة الفضاء -

محفوظات

قراءة
محفوظات

قراءة
قراءة
قراءة

أبیات7) حفظ ( شعر 

بیًتا11) فظ ح( شعر 

االسم الجمع -

مطابقة الفعل للفاعل -
تذكیًرا وتأنیثًا 

التنوین المفتوح 

التنوین المكسور 
)64- 54( الصفحات من 

إبریل 
2014

: الوحـــدة الثالثـــة 
یومیات تلمیذ 

أحب أن أكون-
فكرة رائعة -
أجمل األیام -
أنا واألصدقاء -
في نهایة األسبوع  -

محفوظات
قراءة
قراءة
قراءة
قراءة

أدوات االستفهام -أبیات6) حفظ ( شعر 

أدوات النفى -

التاء المربوطة 
والتاء المبسوطة 

)79- 76( الصفحات من 

مایو 
مراجعة مراجعة مراجعة عامة وتدریبات2014

.، و لیست للحفظللقراءة والفهم والمحفوظات ة اآلیات القرآنیة واألحادیث الشریفة الواردة في نهایة موضوعات القراء: ملحوظة 
) 1( إمالء وخط ) 1( تعبیر ) 1( نحو ) 1( محفوظات ) 1( قراءة ) 1( استماع وتحدث ) ا 6( توزیع خطة الصف الرابع االبتدائي 



2014/ 2013ىللعام الدراسىاالبتدائالخامستوزیع منھج اللغة العربیة للصف 
)األول ىالفصل الدراس( 

القراءة الشھر
الكتاب ذو المطلوبالعددالنوعوالمحفوظات

الموضوع الواحد 
الخط اإلمالءالنحو

العربى

سبتمبر 
وأكتوبر 

2013

ــى  ــدة األول : الوح
قیم خالدة 

إتقان العمل -
جزاء العاملین-
تعودت الصدق -
حب الوطن -
مصر أنشودة -

الدنیا 

قراءة
نصوص
قراءة
قراءة

نصوص

)195- 194( آل عمران 

أبیات 6

حفظ

حفظ

مغامرات في أعماق البحار
إعراب المثنى-الفصل األول

أنواع الجموع-
األلف اللینة 
14-6( الصفحات من آخر الكلمة 

(

نوفمبر 
2013

ــة  ــدة الثانی : الوح
علم وتكنولوجیا

الساعة -
م العلم النافع وتقد- 

المجتمع 
الكهرباء في حیاتنا -
االنترنت -
طریق المعالي -

قراءة
نصوص
قراءة
قراءة

نصوص

أسطر 3( حدیث شریف 
 (

أبیات7

دراسة 

حفظ

الفصل الثانى

إعراب جمع التكسیر - 

24-15( الصفحات من همزة الوصل إعراب جمع المذكر السالم - 

(

دیسمبر  
2013

: الثالثـــةالوحـــدة 
عادات وتقالید  

سیوة والسالم -
االعتدال في -

اإلنفاق 
تربیة الدواجن -
التسامح والسالم -
أعیاد وعادات-

قراءة
نصوص
قراءة

نصوص
قراءة

30-26( اإلسراء 
(

أبیات 9

حفظ

الفصل الثالثدراسة
إعراب جمع المؤنث -

السالم 

عالمات إعراب الفاعل -

)32- 25( الصفحات من همزة الوصل

ینایر 
مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة عامة وتدریبات2014

) 1( إمالء وخط ) 1( تعبیر ) 1( نحو ) 1( محفوظات ) 2( قراءة ) ا6( االبتدائي الخامستوزیع خطة الصف 



2014/ 2013ىللعام الدراسىاالبتدائالخامستوزیع منھج اللغة العربیة للصف 
)الثانىىالفصل الدراس( 

القراءة الشھر
الكتاب ذو المطلوبالعددالنوعوالمحفوظات

الموضوع الواحد 
الخط اإلمالءالنحو

العربى

فبرایر 
2014

ـــى  ـــدة األول : الوح
شخصیات رائدة 

صالح الدین األیوبي-
طریق السالم -
ملك حفنى ناصف -
نجیب محفوظ -

اءةقر 
نصوص
قراءة
قراءة

209- 207( البقرة 

 (
مغامرات في أعماق البحارحفظ

الفصل الرابع
المفعول به وعالمات 

إعرابه
الحروف التى 
تنطق وال تكتب 
والتى تكتب وال 

تنطق 

43-33( الصفحات من 

(

مارس 
2014

تابع الوحدة األولى 
نحب مصر -

ـــة  ـــدة الثانی : الوح
ات ھوایات ومھار

الریاضة والتسامح -
دعوة للحب والتواصل -
الرسم -
قراءة القصص -
مصر هي الدنیا  -

نصوص

قراءة
نصوص
قراءة
قراءة

نصوص

النص كله

) أسطر 4( حدیث شریف 

أبیات6

دراسة

حفظ

حفظ

الفصل الخامس

المفعول ألجله-

المفعول المطلق-

رسم الهمزة 
المتوسطة على

أللف والواو ا( 
)والیاء 

55-44( الصفحات من 

(

إبریل 
2014

: الوحدة الثالثة 
قصص وعبر  

األمل والوفاء -
سلیمان والهدد -
الطبیب الصغیر -
الثعلب والدیك -
القوة والحیلة  -

قراءة
نصوص
قراءة

نصوص
قراءة

- 20(النمل 
26(

بیًتا11

حفظ

دراسة
الفصل السادس

المات رفع المبتدأ ع-
والخبر

المضاف إلیه وعالمة إعرابه-

-56( الصفحات من عالمات الترقیم
63(

مایو 
مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة عامة وتدریبات2014

) 1( إمالء وخط ) 1( تعبیر) 1( نحو ) 1( محفوظات ) 2( قراءة ) ا 6( االبتدائي الخامستوزیع خطة الصف 



2014/ 2013توزیع منھج اللغة العربیة للصف السادس االبتدائى للعام الدراسى 
)الفصل الدراسى األول ( 

الخط اإلمالءالنحوالمطلوبالمحفوظاتالقراءةالشھر
العربى

سبتمبر 
وأكتوبر 

2013

الكتاب ذو الموضوعات : أوال 
المتعددة 

حیاتك بین یدیك: وحدة األولى ال
كیف تصنع حیاتك ؟-
مفتاح النجاح -
الماضي والحاضر والمستقبل-

نوادر وطرائف: الوحدة الثانیة 
ذكاء صبي -

الكتاب ذو الموضوع -:ثانیا 
الواحد 

الفصل األول -

)          قرآن كریم ( نصائح أب -
)44-41( من سورة هود 

)شعر ( -

ظحف

حفظ

مراجعة عامة على -
ما 

سبقت دراسته

أنواع الخبر-

عالمات الترقیم-
الفصلة-
الفصلة المنقوطة-

12- 1( الصفحات من 

(

نوفمبر 
2013

الوحدة الثانیة: تابع 
من نوادر جحا -
المنصور والطیور -
الحذاء العجیب-

القبعات : الوحدة الثالثة 
البیضاء

رغبة نبیلة -
الكتاب ذو الموضوع : تابع 

الواحد 
الفصل الثاني -

دراسة)شعر ( البخیل والدجاجة -
كان وأخواتها-

أنواع خبر كان وأخواتها-

النقطة-
عالمتا التنصیص-
الشرطة-
عالمة االستفهام-

- 13( الصفحات من 
18(

دیسمبر  
2013

ة الوحدة الثالث: تابع 
زیارة ومفاجأة -
تخطیط رائع -
یوم ال ینسى -

الكتاب ذو الموضوع : تابع 
الواحد 

الفصالن الثالث والرابع-

)شعر ( اإلنسان : أخي -

)حدیث شریف ( الدین المعاملة -

حفظ

حفظ

إن وأخواتها-

أنواع خبر إن وأخواتها-
عالمة التعجب-
النقطتان-
كتابة الهمزة -

آخر الكلمةالمتطرفة

- 19( الصفحات من 
30(

ینایر 
مراجعةمراجعةمراجعة مراجعة عامة وتدریبات-2014

) 1( إمالء وخط ) 1( تعبیر ) 1( نحو ) 1( محفوظات ) 2( قراءة ) 6( توزیع خطة الصف السادس االبتدائي 



2014/ 2013للعام الدراسى توزیع منھج اللغة العربیة للصف السادس االبتدائى
)الفصل الدراسى الثانى ( 

الخط اإلمالءالنحوالمطلوبالمحفوظاتالقراءةالشھر
العربى

فبرایر 
2014

الكتاب ذو الموضوعات : أوال 
المتعددة 

لست وحدك : الوحدة األولى 
دعنا نتحاور-
أهال وسهال-
الحیاة دائما اثنان-

ع الكتاب ذو الموضو-:ثانیا 
الواحد 

الفصل الخامس -

)حدیث شریف ( أنت حر ما لم تضر -
حفظ

كتابة الهمزة المتوسطة  -األسماء الخمسة وٕاعرابها-
)34- 31( الصفحات من ) الیاء –األلف ( على 

مارس 
2014

من : الوحدة الثانیة 
الحیاة

اإلعالن عن المسابقة -
في منتصف الطریق -
كرالصدیقان وكعكة الس-
وتحققت المعجزة -

حدث في : الوحدة الثالثة  
الغابة 

) دعوة الملك ( المشهد األول -
الكتاب ذو الموضوع : تابع 

الواحد 
الفصل السادس-

)شعر ( كلنا أحباب -

)شعر ( أیام الطفولة -

دراسة

حفظ

إعراب  الفعل المضارع-

األفعال الخمسة وٕاعرابها-

المتوسطة كتابة الهمزة -
)السطر–الواو ( على 

)48- 35( الصفحات من الشدة والتضعیف-

إبریل 
2014

الوحدة الثالثة : تابع 
)اجتماع عند العرین ( المشهد الثاني -
) نعم للسالم .... ال للحرب ( المشهد الثالث -
) معنى الوطن ( المشهد األخیر -

الكتاب ذو الموضوع : تابع 
الواحد 

السابع  والثامنالفصالن-

) قرآن كریم ( آداب سامیة -
19-17( من سورة لقمان 

(

)شعر ( وطني -

حفظ

حفظ

النعت-

الحال-

التاء المفتوحة-

)62- 49( الصفحات من التاء المربوطة-

مایو 
مراجعةمراجعةمراجعة مراجعة عامة وتدریبات-2014

) 1( إمالء وخط ) 1( تعبیر ) 1( نحو ) 1( محفوظات ) 2( قراءة ) 6( دس االبتدائي توزیع خطة الصف السا


