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صف سفيرات اإلبداع

المقدمة
الهدف من هذا الدليلوالصالة والسالم على خير األنام الحـمدهلل *دليل ميسر للوالدين في الإملاءيكون أن 

• التدريب على الإملاء بخطة مدروسة
• اتقان المهارات القرائية الأولى المساندة للإملاء

• اعتماد حروف الوحدة الأولى للتأسيس الإملائي
• خطة العمل

• مراجعة قراءة حروف الوحدة باسم الحرف*
يلة ومواضعه المختلفة مرتب* ةكتابة كل حرف بأصواته القصيرة والطو

قراءة حروف الوحدة بأصواتها المختلفة غير مرتبة*
قراءة كلمات مركبة من حروف الوحدة*

نسخ الكلمات بعد قراءتها*
تحليل الكلمات إلى حروفها مع مراعاة أن يكون حرف المد مع الممدود*

تركيب الكلمة من حروف منفصلة*

كتابة الكلمات إملاء من الذاكرة القريبة*
بعد التدرج في هذه الخطوات نصل إلى إملاء صحيح ومتقن*



صف سفيرات اإلبداع



م

أكتب الحرف بأصواته وأشكاله



ب

أكتب الحرف بأصواته وأشكاله



ل

أكتب الحرف بأصواته وأشكاله



د

أكتب الحرف بأصواته وأشكاله



ن

أكتب الحرف بأصواته وأشكاله



ر

أكتب الحرف بأصواته وأشكاله
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أقرأ الحروف بطالقة

ل وب ان  م  بـ  
ل يــــب  د  ل  مـ  
د  مـ  ر  ل  ن  

اد وـــال   ونـ  ير  د 
يمـ يـ وب ير  انـ  م 
يــ ــل  ب وــد  ـلـ د 
ير  ب   ن ــل يم 
ا انــ  د  ب  ن ير 



صف سفيرات اإلبداع

أقـرأ الكلمات 

ر م  دنـ  ل ب ن  ب ر 

د ن   د  م  لـ  ار  بـ  د 

م   د  مـ اد  ن د ر  ر  ر 

د   ال  ال  يبـ  مم  ن اد 

ي بـ  يـد  ل  نـ  ر  ن ام  بـ 

ور يـر نـ  ـد  د ل ل  م 
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أنسخ الكلمات 

ر م  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـ 

د ن   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

م   د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

د   ال  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيبـ 

يل   بـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـ 

ور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـ 
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أنسخ الكلمات 

د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ر 

د   لـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن د ر  

ال   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

يـد   ر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـ 

يـر  ـد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
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أنسخ الكلمات 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ب ن  

ار   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

مـ اد   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن اد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ام  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ل ل  



صف سفيرات اإلبداع

أحلل الكلمة 

ر م  نـ 

د ن   م 
م   د  ر 
د   ال  يبـ 
ي بـ  ل  نـ 
ور نـ 
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أحلل الكلمة

د ب ر 

د   لـ  بـ 
ن د ر  
ال   م 
ي ر  ـد  بـ 

يـر ـد  م 
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أحلل الكلمة

ل ب ن  

ار   د 
مـ اد   ر 
م ن اد 
ن ام  
د ل ل  



صف سفيرات اإلبداع

أركب الكلمة وأكتب صوت 
الحرف

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

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

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

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

..

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

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

نبل

درب

رمن

ردا

دلب
ندم
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أركب الكلمة وأكتب صوت 
الحرف

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

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

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

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

..

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

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

دمار

ديلب

ردن

رنو

مدنا

لما
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أركب الكلمة وأكتب صوت 
الحرف

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

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

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

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

..

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

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

لبين

دريب

منا

ردا

للد
رديم
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أستمع للكلمة
وأكمل الحرف الناقص

ر...... ـ...ب ر  ـم  ...ل بـ 

د   لـ ...م  ا....بـ  ...د 

ـد  م  ... ر   مـ اد  ......نـ 

ال   ا...بـ  ...ن اد  ...م 

بـ  يـل  ...نـ  ر  ....ن ا...بـ 

و ـ...نـ  ...د ل  يـر ...م 
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أكتب ما يـملى علي
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أكتب ما يـملى علي
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أكتب ما يـملى علي
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وفي الختام أتمنى أن أكون قد وفقت
في طرح فكرة مساعدة لإلمالء
وأن تكون خير معين للوالدين

وهللا ولي التوفيق

ال نحلل االستخدام التجاري

https://t.me/Hg2009


