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مقـــدمـــــة

ُه َعَلى َأْشرِف  اْلَحْمُد للَّه الَّذي َعلَّم باْلَقَلم، َعلََّم اإلْنَساَن َما َلْم َيْعلْم، َوَصلَّى اللَّ
ٍد، َوَعلى آله َوصْحبِِه َوَسلََّم. َوَبْعُد : َمْن َأْرَشَد َوَعلََّم، َنبيِّنا محمَّ

نِة  اْلُمتضمِّ حيحَة،  اْلكتاَبِة الصَّ َتَعلُّم أصوِل  َكبيَرًة في  َيًة  ِة اإلْماِء أَهمِّ َفإنَّ لَِمادَّ
رسَم اْلُحروِف َرْسًما َصحيًحا، والتَّْفريَق َبيَن َحركاتِها وُمدودها، وإْظهاَر اْلكَتاَبِة 

بصوَرٍة واضحٍة ُتعيُن اْلقارَئ عَلى َفْهم اْلمْكتوِب.

دْت أْهداَف  ِة اإلْماِء، َفحدَّ ْت وزارُة التربية والتعليم بِمادَّ َواْنطاًقا مْن َذلَك اْهتمَّ
راتِها، وَضوابَِط َتْقِويمها. ُثمَّ َخَطت اْلوزارُة ُخْطوًة أْخرى  َتْدريسها، َوُمْفَردات ُمقرَّ
اْلُميَّسرِة،  بَقواِعدها  َصفٍّ  لُكلِّ  رَة  المقرَّ اْلُمفرداِت  َتْشمُل  ُكُتب  تأليَف  فأراَدْت 
ِكتاباتِِهم، وُتساِعَد  التَّاميَذ والتلميذات على َتجويِد  عِة؛ لُتعيَن  اْلُمتنوِّ وَتْدريباتِها 
الحدِّ  في  وُتساهَم  وتلميذاتهن،  تاميذهْم  َتدريِب  على  والمعلمات  اْلُمعلِِّميَن 
ٍة لتاِميذ  ِل مرَّ .. فجاَء هذا الِكتاُب، الِذي ُنقدُمُه ألَوَّ عِف اإلماِئيِّ من ُمشكلِة الضَّ
دْتها  التي حدَّ ِة  اْلمادَّ َتْدريِس  أْهداِف  ُمعتِمِديَن على  ادِس،  السَّ فِّ  وتلميذات الصَّ

. فِّ َرة لهذا الصَّ الوزارُة، والمفرداِت المقرَّ

ُُمـوَر التَّـالِيَة : َوَقـْد َراَعْينـَا فِـي َهـَذا الكَِتـاِب األ

دراسُتها،  َسَبَقْت  التي  اإلمائيَِّة  اْلمهاراِت  على  َتْدريباٍت  على  اشتِماَله  ـ   1
ابقِة،  وذلَك فِي بِدايِة كلِّ فصل دراسيٍّ ونهايتِِه، بهَدِف تأكيِد اْلَمهاراِت اإلْمائيَِّة السَّ

وُمعالَجة ما َيَقُع فيه التَّاِميُذ والتلميذات من أْخطاٍء.

ومعانِيها  أْلفاظِها  في  ُمناسبٍة  ِقَطٍع  ِخاِل  مْن  اْلَجديدِة  روِس  الدُّ َعْرُض  ـ   2
، ُثمَّ ُمناقشَة هذه القَطِع َوَشواهِدها  فِّ لُمْسَتوى التََّاِميِذ والتلميذات في هذا الصَّ
واالْستنْتاِج،  اْلحوار  في  والتلميذة  التِّلميذ  اْشتراِك  على  تعَتمُد  ًة  حواريَّ ُمناقشًة 
والتلميذة،  التِّْلميِذ  َتْفكيَر  َي  لُتنمِّ َتْدريٍب؛  بَشْكِل  مفتوحٍة  نهاياٍت  على  وَتْشتمُل 
ُخاصِة  إلى  اْلُمناقشِة  نهايِة  في  ان  ُيَتوصَّ ثم  ابقة،  السَّ بمْعلوماتِهما  َوَتْربَِطها 

يناها )االْستِنَْتاج(. اْلَموضوِع، التي َسمَّ



َرًة ُمْبتعديَن َعن التَّْفصياِت  3ـ  راعْينا في االستنتاج أْن يكوَن قواعَد إمائيًَّة ُمَيسَّ
أو اْلُمْصَطَلحاِت التي ال ُتناسُب ُمستَوى التَّاميذ والتلميذات.

على  تعتمُد  تي  الَّ عِة  المتنوِّ التدريباِت  مَن  مجموعًة  درٍس  لُكلِّ  َوَضعنا  ـ   4
فالتَّْدريِب  االْستماِعي،  والتَّْدريِب  واالستنتاِج،  اْلُماحظِة  من  المنطقيِّ  ِج  التََّدرُّ
اْلكتابي المبني على التَّجاُنِس والتَّْكراِر؛ لَتْرسيخ اْلَمهارِة اإلمائيَِّة، إلى التَّْدريِب 
واْلَجوانِب  اإلساميَِّة  القَيِم  تأكيَدها على  التَّدريباِت  تلَك  في  وراعينا  اإلمائي. 
لوكيَِّة، وُمناسبَتها في أْلفاظِها ومعانِيها لُمسَتوى التَّاميِذ والتلميذات، وَحَلْلنا  السُّ

أجزاًء ِمنَْها ليحُذَو التَّاميُذ والتلميذات َحْذَوها.

5 ـ َجعلنا ترتيَب التَّدريباِت على النَّْحو التَّالي :

ُل والثَّاني : شفهيَّان يعتمداِن على إْدراِك الظَّاهرِة اإلْمائيَِّة مْن  التَّدريُب األوَّ
خاِل االْستماِع أو اْلُماَحَظة.

، ُيمليه المعلُِّم والمعلمة على بعِض التاميذ  التَّدريُب الثَّالُث : إماٌء َسبُّوريٌّ
والتلميذات، وُيناِقُش اْلَجِميَع فِيه.

التَّدريباِن الّرابُع والخامُس : كتابيَّاِن َفصليَّاِن، َيُحلُُّهما التَّاميُذ والتلميذات َتْحَت 
َمان إجاباتهْم باْلُمروِر عليهْم وُماَحَظِة  إْشراف اْلُمَعلِّم والمعلمة وَتْوجيههما، وُيقوِّ

كتاباتهْم، أو بَجْمِع ُكتبهْم َفتْصحيِحها، أو بما َيريانه ُمناسًبا مْن أساليب التَّْقويم.

. ابُع : للواجب اْلَمنْزليِّ ادُس والسَّ التَّْدريباِن السَّ

التَّدريبان الثَّاِمن والتَّاسُع : إْمائيَّان، يمليُهما المعلُِّم والمعلمة على التَّاميذ 
مان كتاباتهم بِما  والتلميذات في دفاترهْم َبْعَد قراَءتِهما وُمناقَشتِهما َمَعُهم، ُثمَّ ُيَقوِّ

َيريانه ُمناسًبا ِمن أساليَب التَّْقويِم.

6 ـ َوَضْعنا في نهايِة كلِّ فصٍل دراسي َجدوالً لألخطاء اْلُمتوقَّع ُشيوُعها عنَد 
فِّ ُمصنََّفًة َحَسَب اْلَمهاراِت اإلمائيَِّة، وَتَرْكنا جداوَل أخَرى  تاميذ وتلميذات الصَّ
ل اْلَفْصل. ُكلُّ  تي َيَقعان فيها من أوَّ َل ُكلُّ تلميذ وتلميذة أخطاَءُهما الَّ فارغًة؛ لُيسجِّ
ذلك لَيْسَتفيَد اْلُمَعلُِّم والمعلمة منها في َتْصميِم وَتْخطيِط ُدروِس ُمعاَلَجِة األْخطاِء 

ِة بتاميذه وتلميذاتها. ائعِة اْلخاصَّ الشَّ



ِة والفصليَِّة؛ لَيْحَتذَيها اْلُمَعلُِّم والمعلمة،  7ـ  َوَضْعنا َنماذَج لاْختباراِت الشهريَّ
يها، كما ُيمكُن اْستْغاُلها  تي َسُيَؤدِّ َف التِّلميُذ والتلميذة صفَة االختباراِت الَّ ويتعرَّ

اْختباًرا َتْجريبيا للتَّاميذ والتلميذات.

التِّلميُذ  َعَلْيها  لَِيطَّلَع  الوزاَرِة؛  مَن  اْلُمْعَتمدَة  التَّصحيِح  ضوابَط  َذَكرنا  ـ   8
قيِّ بُمستواُهما. والتلميـذة وَوليُّ أمرهمـا وَيْستفيـدوا منها في َتْدريبهمـا والرُّ

جوِع إلى الكتاب  َرَك - أخانا اْلُمَعلَم وأختنا المعلمة - بالرُّ وال يفوُتنا أن ُنَذكِّ
الخاصِّ بكما )كتاِب اْلُمعلِّم( َفُهَو َخيُر ُمعيٍن لكما في َتدِريس هذا الِكتاب.

َيَتَطلَُّب  ا  ِممَّ اْلِكتاَبِة،  َتْحِسيِن  فِي  التَّدريَباِت  يَِّة  َأهمِّ إَلى  ُننَبَِّه  َأْن  َيُفوتنا  الَ  َكَما 
َعَلى  لِلتَّْدِريِب  َمْدَخـٍل  ِسَوى  اإلْمَاِئيَّـُة  الَقَواِعـُد  َوَما  األَْوَفَر.  الَوْقَت  إْعَطاَءَها 

اْلَمَهاَراِت ِمْن ِخَاِل اْلُمَاَحَظِة َواالْستِنَْتاِج والتَّْطبِيِق والتَّْقِويِم.

َه أْن يكوَن َعوًنا ألْبناِئنا التَّاميِذ  َهَذا َأْبَرُز َما َعِمْلناُه فِي َهذا الكتاب، َنْسأُل اللَّ
اْلُمعلِّميَن  إلْخوانِنا  ُمفيًدا  َيكوَن  وأْن  كتاباتهم،  َساَمِة  على  التلميذات  وبناتنا 

ة اإلْماِء وُمعالجِة ُمشكاتِها. وأخواتنا المعلمات في َتْدريِس مادَّ

ـُه  اللَّ ُنـنيُب. وصلَّى  ـْلنا، وإليه  َتـَوكَّ الَعظيم، عليه  الَعليِّ  ه  باللَّ وما توفيُقنا إالَّ 
ـد. وَسلَّـَم عَلى َنبيِّـنـا ُمحـمَّ

         

                      الـمـؤلـفـون



8

اِدِس االْبتَِدائِيِّ فِّ السَّ َضَوابُِط التَّْصِحيِح لِلصَّ



9

َراِسـيِّ َرة َعَل أَسابيِع اْلَفْصِل الـدِّ َتـْوزيُع اْلـَمْوُضوَعـات اْلـُمَقـرَّ

)1( يرصد التلميذ والتلميذة أخطاءمها من بداية الفصل يف اجلدول املخصص لذلك يف هذا الدرس؛ لالستفادة منها يف معاجلة األخطاء الشائعة.

اْلَمــــــــْوُضــــــــوُعاألْسـُبـــوُع
َمـة. 5الُمقــدِّ

8َضـوابِـُط الـتَّْصِحيـح.
ُل والثَّـانـي   10ُمـراَجَعـُة ما َسَبـَقْت دراَسـُتـُه ِمْن َمـَهـاراٍت إْمـالئِـيَّـٍة. األوَّ
ابـُع ِل الَكلَِمـِة َوَوَسطِـَها وآِخـِرها.الثَّـالـُث والـرَّ 19ُمراَجـَعـُة اْلَهْمـَزة  فِي َأوَّ

ـادُس 24َحـْذُف ألِـِف ِمـْن )َمـا( االْستِـْفـَهـاِمـيَّـِةاْلَخـامُس والسَّ

ـابـُع والثَّـامـُن َتـْيـِن َعـَل )َمْن(.السَّ 35ُدُخـوُل )ِمـْن( َو )َعـْن( اْلـجَـارَّ
44َعــاَلَمـاُت التَّــْرِقـيــِم.التَّاسُع  والَعـاِشـر
اْلَحـادَي َعـَشـَر
ـائِـَعـِة )1(.والثَّـانـَي َعـَشـَر ـُة األَْخـَطـاِء اإلِماَلئِـيَّـِة الشَّ 56ُمعـاَلـَجََََََ

 الثَّـالَِث َعَشَر
ابَع َعَشَر و الرَّ

واْلَخـاِمَس َعـَشـَر

َمَهـاَراٍت  ِدراَسُتـُه مـْن  َسَبـَقـْت  َعَلـى مـا  ـُةُ  َعـامَّ َتْطبِيَقـاُتُ 
إْمـالئِـيَّـٍة.

63

74َنَمـاِذج اْخـتِـَبـاَرات.
79الـَمــَراِجــُع.
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ٍة ُل : ُمَراَجَعُة َما َسَبَقْت دَراَسُتُه مْن َمَهاَراٍت إْمَائيَّ ْرُس األوَّ الدَّ

ُل الـتَّـْدِريُب األَوَّ
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التَّـْدِريب الثَّـانِـي

) ّي ُ ُ التَّْدِريُب الثَّالِـُث )َسبُّوِرِ



12

ابِـُع التَّـْدِريـُب الـرَّ



13

) اِدُس ) إِْماَلئِـّي ُ ُ التَّْدِريُب السَّ

ـاِمـُس التَّـْدِريـُب الـخَّ



14

) ّي ُ ُ ابِـُع )َسبُّوِرِ التَّْدِريُب السَّ



15

التَّـْدِريُب الـثَّـاِمـُن



16

الـتَّـْدِريُب التَّـاِسـُع 



17



18

)1() التَّـْدِريُب الَعاِشـُر ) إِْماَلئِـّي ُ ُ



19

ُل الـتَّـْدِريُب األَوَّ

ِل اْلَكِلَمِة َوَوَسِطَها  ـِي : ُمراَجَعُة اهْلَْمَزِة ِفـي َأوَّ ْرُس الثَّـان الدَّ



20

) ّي ُ ُ التَّْدِريُب الثَّانـي )َسبُّوِرِ

التَّـْدِريب الثَّـالِـُث



21

)1() ابِـُع ) إِْماَلئِـّي ُ ُ التَّْدِريُب الرَّ



22

ـاِمـُس التَّـْدِريـُب الـخَّ

ـاِدُس الـتَّـْدِريُب السَّ



23

) ّي ُ ُ ابِـُع )َسبُّوِرِ التَّْدِريُب السَّ

) التَّْدِريُب الثَّـاِمـُن ) إِْماَلئِـّي ُ ُ



24

ـِة ـُِث :َحـْذُف األلِـِف ِمـْن )َمـا( االْستِـْفـَهـاِمـيَّ ْرُس الثَّـال الدَّ



25



26

َلُِف ِمْن )َما( االْستِْفَهاِميَِّة، إَِذا اتََّصَل بَِهـا َأَحُد ُحُروِف اْلَجـرِّ التَّالِـَيـِة : ُتْحَذُف األ

) َعـْن ، فِـي ، ِمـْن ، اْلَبـاء ، الـاَّم (



27

) ُل )َشَفِهـّي ُ ُ َوَّ التَّـْدِريُب األ



28

) التَّـْدِريُب الثَّانِـي  )َشَفِهـّي ُ ُ



29

)1() التَّـْدِريُب الثَّالُِث )َسبُّوِرّي ُ ُ

) ابِـُع ) َفْصلِـّي ُ ُ التَّـْدِريُب الرَّ



30

) اِمُس ) َفْصلِـّي ُ ُ التَّْدِريُب الخَّ



31

) اِدُس ) َمنِْزلِـّي ُ ُ التَّـْدِريُب السَّ



32

) ابِـُع ) َمنِْزلِـّي ُ ُ التَّـْدِريُب السَّ



33

)1() التَّْدِريُب الثَّاِمُن ) إِْماَلئِـّي ُ ُ



34

)1() التَّْدِريُب التَّاِسُع ) إِْماَلئِـّي ُ ُ



35

َتـْيـِن َعـىَل )َمْن( ابِـُع :ُدُخـوُل )ِمـْن( َو )َعـْن( اْلَـارَّ ْرُس الرَّ الدَّ



36

َهَكَذا  بِـِه وُتْكَتُب  ُتوَصـُل  َفـإِنَّـَها  َعَلى )َمـْن(  اْلَجـرِّ )ِمـْن(  َدَخَل َحـْرُف  إَِذا   - 1

ْن(. )ِمـمَّ

بِـِه وُتْكَتُب َهَكَذا  َفـإِنَّـَها ُتوَصـُل  اْلَجـرِّ )َعـْن( َعَلى )َمـْن(  إَِذا َدَخَل َحـْرُف   - 2

ْن(. )َعـمَّ



37

 ) ُل  )َشَفِهـّي ُ ُ َوَّ التَّـْدِريُب األ



38

) التَّـْدِريُب الثَّانِـي )َشَفِهـّي ُ ُ



39

)1() التَّْدِريُب الثَّالُِث )َسبُّوِرّي ُ ُ



40

) ابِـُع ) َفْصلِـّي ُ ُ التَّـْدِريُب الرَّ

) اِمُس ) َفْصلِـّي ُ ُ التَّْدِريُب الخَّ



41

) اِدُس ) َمنِْزلِـّي ُ ُ التَّـْدِريُب السَّ

) ابِـُع ) َمنِْزلِـّي ُ ُ التَّـْدِريُب السَّ



42

) التَّْدِريُب الثَّـاِمـُن ) إِْماَلئِـّي ُ ُ



43

)1() التَّْدِريُب التَّـاِسُع ) إِْماَلئِـّي ُ ُ



44

اُت التَّــْرِقْيــم ـَ ـُِس :  َعــَامـ ـام ْرُس اخلَّ الدَّ



45



46



47

ِمـْن َعَاَمـاِت التَّـْرِقيِم :

ٍر ، ِمْثِل  الِة َعَلى َتَأثُّ 1 - َعَاَمـُة التَّـَأُثِر، َوُتْكَتُب َهَكَذا  !  ، َوُتوَضُع َبْعَد اْلُجَمِل الدَّ

التََّعُجِب والتَّْحِذيِر َوَغْيِرِهَما. 

2 - َعَاَمـُة التَّنِْصيِص، َوُتْكَتُب َهَكَذا  »      «  ، َوَتُكوُن للنُُّصوِص اْلَمنُْقوَلـِة ِمَن 

ِريِف، َأْو َأيِّ َكَاٍم آَخر، َنْقًا َحْرفيًّا ُدوَن َتْغِييٍر.  اْلُقْرآِن اْلَكريِم، َأْو اْلَحِديِث الشَّ

َرُة لَِمـا َقْبَلَها.  َْلَفاُظ اْلُمَفسَّ 3 - اْلَقْوَساِن، َوُيْكَتباِن َهَكَذا  )   (  ، َوُيوَضُع َبْينَُهَما األ

4 - َعَاَمـُة اْلَحْذِف، َوُتْكَتُب َهَكَذا  ...  ، َوَتْأتِي لَِتُدلَّ َعَلى َأنَّ فِي اْلَكَاِم َحْذًفا. 



48

) ُل  )َشَفِهـّي ُ ُ َوَّ التَّـْدِريُب األ

)1( رياض الصاحلني ص 148.



49

) التَّـْدِريب الثَّـانِـي )َشَفِهـّي ُ ُ



50

) التَّـْدِريُب الثَّالُِث )َسبُّوِرّي ُ ُ



51

) ابِـُع ) َفْصلِـّي ُ ُ التَّـْدِريُب الرَّ

) اِمُس ) َفْصلِـّي ُ ُ التَّْدِريُب الخَّ



52

) اِدُس ) َمنِْزلِـّي ُ ُ التَّـْدِريُب السَّ



53

) ابِـُع ) َمنِْزلِـّي ُ ُ التَّـْدِريُب السَّ



54

)1() التَّْدِريُب الثَّـاِمـُن ) إِْماَلئِـّي ُ ُ



55

)1() التَّْدِريُب التَّاِسـُع ) إِْماَلئِـّي ُ ُ



56

ـائِـَعـِة  ـِة الشَّ ـُة األَْخـَطـاِء اإلِمَائِـيَّ ـاِدُس :  ُمعـاَلـَجََََََ ْرُس السَّ الدَّ



57



58



59



60



61



62



63

ٍة ٌة َعىَل َما َسَبَقْت ِدَراَسُتُه ِمْن َمهاراٍت إْمَائيَّ ابُع : َتْطبِيقاٌت َعامَّ ْرُس  الـسَّ الـدَّ

ُل َوَّ الـتَّـْدِريــُب األ



64

التَّـْدِريب الثَّـانِـي



65

) التَّـْدِريُب الثَّالُِث )َسبُّوِرّي ُ ُ

) ابِـُع ) إِْماَلئِـّي ُ ُ التَّْدِريُب الـرَّ



66

ـاِمـُس التَّـْدِريـُب الـخَّ

ـاِدُس التَّْدِريُب الـسَّ



67

)1() التَّْدِريُب الثَّـاِمـُن ) إِْماَلئِـّي ُ ُ

) ابِـُع )َسبُّوِرّي ُ ُ التَّْدِريُب السَّ



68

الـتَّـْدِريُب التَّـاِسـُع



69



70

الـتَّـْدِريُب الَعـاِشـُر



71

) التَّْدِريُب الَحاِدي َعَشَر )َسبُّوِرّي ُ ُ



72

)1() التَّْدِريُب الثَّانَِي َعَشَر ) إِْماَلئِـّي ُ ُ



73

الـتَّـْدِريُب الـثَّـالِـَث َعـَشَر



74

َنــمــــــاِذج اخـتـبـــــارات

نموذج رقم )1( : أسئلـــة



75

ُ نموذج رقم )2( : ِإْمـــَا ُءُ اْختِـَبــاِريُّ



76

نموذج رقم )3( : أسئلـــة



77



78

)1(  ُ نموذج رقم )4( : ِإْمـــَا ُءُ اْختِـَبــاِريُّ



79




