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رَّ ( 88)    الدرُس الّثَّاِمنَّ عَّشَّ

  

 كم أخـاً لك يا محمد؟:  المدرس

 .لي أخ واحـٌد :  محمـد

 وكم أختـاً لك؟:  المدرس

 .لي أختـانِ :  محمـد

لَّةً للدّراجة يا حامد؟:  المدرس  كم عَّجَّ

لَّتـانِ لها :  حامـد  .عَّجَّ

ِريّا؟:  المدرس نَِّة يا زكَّ  كم ِعيداً في الّسَّ

ى: في الّسنة ِعيدانِ :  زكريّـا  .ُهما ِعيُد الفِطِْر وِعيُد األْضحَّ

 كم متجراً عنده؟. يا إبراهيم، أبوك تاجر كبير:  المدرس

 .عنده متجراِن كبيرانِ :  إبراهيم

 كم نافذةً في غرفتك يا إسماعيل؟:  المدرس

 .فيها نافذتانِ :  إسماعيل

ان؟:  المدرس ْن هذاِن الدفْتَّرَّ  لِمَّ

 .ُهمَّـا لِـي:  عَّلـّيٌ 

 لمن هاتاِن الِمْسطَّرتَّاِن؟:  المدرس 

ا لي:  يُونس  .ُهمَّ
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 تَّمَّـاريْنُ 

  

 :المثنىأِجْب عن األسئلة اآلتية مستعمالً ( 8)
 كم كتاباً عندك؟( 2) كم قلماً عندك؟( 8)

ّبورةً في فصلكم؟( 3)  كم رياالً عندك اآلن يا ليلى؟( 4) كم سَّ

 كم عّمًا لك يا آمنة؟( 6) كم أُختاً لك يا علّي؟( 5)

 كم طالباً جديداً في فصلكم؟( 8) كم صديقاً لك يا محمد؟( 7)

 كم فندقاً في هذا الشارع؟( 81) ؟اكم مسجداً في قريتك يا زكريّ ( 9)

وانِ : األخ ُمثَّّنَّاةُ ) ، كم أخاً لك يا سعاد؟(88)  (أخَّ

  

  

 :اقـرأ واكتب( 2)

 .خالد له ابنان وبنتان( 8)

 .في هذا البيت غرفتان كبيرتان( 2)

 .فاطمة لها طفالن صغيران( 3)

 .لي عَّْينان وأُذنَّان ويدان وِرْجالن( 4)

ّي مَّْدرستان( 5)  .في هذا الحَّ

ْجر رْكعتان( 6)  .صالة الفَّ

 .مفتاحانللبيت ( 7)

 .لمن هاتان البقرتان؟ هما للفالّح( 8)
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 .هما من فرنسا ،أهذان الطبيبان من إنكلترا؟ ال( 9)

 .في قريتي مسجدان صغيران( 81)

  

  

  :واضبط آخره( كم)اقرأ األمثلة اآلتية ثم ضع في الفراغ فيما يلي تمييزاً لـ ( 3)
  

 في الجامعة؟ كم سّيارةً  كم قَّلَّماً عندك؟ كم أختاً لك؟

 في هذا الشارع؟... ...كم ( 3) لك؟... ...  كم( 2) عندك؟... ...  كم( 8)

 في السنة؟... ...  كم( 6) في فصلكم؟... ...  كم( 5) في قريتك؟... ... كم ( 4)

   في غرفتك؟... ...كم ( 8) للدراجة؟... ...كم ( 7)

  

  

 :إلى مثنّىحّول المبتدأ في كل من الجمل اآلتية ( 4)

 .هـذان كتابـان .هـذا كتاب: مثال

 ........................ .هـذا قلـم( 8)

 ..................هاتان  .هـذه مْسطَّرة( 2)

 ........................ .هـذا طالب( 3)

 ........................ .هـذه طالبـة( 4)

 ........................ .هذا الرجل مدرس( 5)

 ........................ .هذا الطالب من الهند( 6)

 ........................ .هذه الساعة من اليابان( 7)
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 ........................ .هذه السيارة للمدير( 8)

 ........................ لمن هذا المفتاح؟( 9)

 ........................ لمن هذه الملعقة؟( 81)

  

  

 :اقرأ الكلمات اآلتية واكتبها مع ضبط أواخرها( 5)

وان. قميصـان. مكتبـان. كلبـان أتَّان. أختان. مسطرتان. منديالن. أَّخَّ  .اْمرَّ

  

  

ّنِ الكلمات اآلتية( 6) َـّ  :ث

 ………… ولـد ………… طبيبة ………… سيارة 

 …………تاجر  …………صديق  …………لغة 

 …………بـاب  …………مدرس  …………ملعقة 

 …………هـذه  …………هـذا  …………اسم 
  

     :الكلمات الجديدة

ـمْ    لَّةُ ج الِعْيدُ              كَّ التٌ  :العَّجَّ    عَّجَّ
ّيُ ج      ِرياالتٌ  :الِريالُ ج أَّْحياءٌ  :الحَّ
ْكعَّةُ ج   عاتٌ  :الّرَّ كَّ ةُ ج رَّ اِطرُ  :الِمْسطَّرَّ    مَّسَّ

  


