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ْرُس الِْعْشُرونَ ( 02)  الّدَ

  

ين واليابان؟  : ليلى   يا َسْلمَى، أفي فصلِك طالبات من الّصِ

 في فصلنا َخْمُس طالباٍت من الصين وأَْربَُع طالباٍت من اليابان، َوثََمانِي طالباٍت من. نعم  : سلمى
 .إْنُدْونِيِسَيا

ّتُ طالبات مـن الفلّبين، وسْبُع طالباٍت من :  ليلى  ـِ وفي فصلناَ ثاَلَُث طالبات من الهند، وسـ
 .تركيا

 كم أختاً لِك يا ليلى؟  : سلمى

 .لي ثالُث أََخـواٍت   : ليلى 

 وكم أخـاً لِك؟  : سلمى

 .لي َخْمَسةُ ِإخـوٍة   : ليلى 

 .أخواٍت وخمسةُ إخوٍة لِك ثالُث   : سلمى

 وكم أخاً وأُختاً لك؟... نعم  : ليلى 

 .لي أربعةُ إخوٍة وأَْربَُع أََخواٍت   : سلمى

 .لها ثمانيةُ إخوٍة وثَمانِْي أََخواتٍ . لي زميلة اسمها خديجة  : ليلى 
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 تََمارينُ  

  

 :اقـرأ واكتـب( 1)

 .َسْبُع طالباتٍ ( 7) .ثاَلُث طالباٍت ( 3)

 .ثَمانِْي طالباتٍ ( 8) .أَْربَُع طالباتٍ ( 4)

 .تِْسُع طالباتٍ ( 9) .َخْمُس طالباتٍ ( ه)

 .عَْشُر طالباتٍ ( 12) .ِسُت طالباتٍ ( 6)

  

  

 :اقـرأ واكتـب( 0)

 .في بيتنا ثالُث غُـَرٍف ( 1)

 .في الجامعة عَْشُر حافـالٍت ( 0)

 .في هذه المْدرسة ثماني مدّرسـاٍت ( 3)

 .عّباس له َسْبُع بَنـاٍت ( 4)

 .في بيتنا تِْسُع َدَجاَجـاٍت ( ه)

 .في الجامعة َخْمُس ُكلِّّيَـاٍت ( 6)

 .في المستشفى عَْشُر طبيباٍت وأربُع ممّرضاٍت ( 7)

 .خالٌد له ثالثةُ أبناٍء وأربُع بناٍت ( 8)

 .لي خمسةُ إخوٍة وسّت أََخـواٍت ( 9)

 .عََشـَرةُ دروسٍ في هذا الكتاب ( 12)

 .لنا أربعةُ أعمام وخمُس عّمـاٍت ( 11)
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 .في بلدي خمُس جـامعـاٍت ( 10)

 .في ذلك الدرس ثَمانِي َكلِماٍت جديدة( 13)

 .عندي ثالُث َمَجـاّلت( 14)

  

  

 :أجب عن األسئلة اآلتية مستعمالً العدد المذكور بين قوسين( 3)

 (6) ………………… كـم أخاً لك؟( 1)

 (5) ………………… كـم أختاً لك؟( 0)

 (12) ………………… كـم بقرة في الحقل؟( 3)

 (9) ………………… كـم طالبة جديدة في الفصل؟( 4)

 (8) ………………… كـم طبيبة في مستشفى الوالدة؟( 5)

 (6) ………………… كـم حافلة في الجامعة؟( 6)

 (4) ………………… كـم ابنـاً لك؟( 7)

 (7) ………………… كـم بنتاً لك؟( 8)

 (3) ………………… كـم جامعة في بلدك؟( 9)

 (8) ………………… كـم كتاباً عندك؟( 12)
  
  

 :اقرأ الجمل اآلتية واكتبها مع كتابة األعداد الواردة فيها بالحروف( 4)

 .أخوات 3إخوة و 4لي ( 1)

 .بنات 8أبناء و 5محمد له ( 0)
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 .مجالّت 7كتب و 1.عندي ( 3)

 .ممّرضات 6طبيبات و 9في المستشفى ( 4)

 .قمصان 4عندي ( 5)

 .أبواب 4لهذه السيارة ( 6)

 .حروف 5في هذه الَكلِمة ( 7)

سات 8في مْدرستنا ( 8)  .مدّرِ

 .نساء 1.رجال و  12في بيتنا ( 9)

 .أيام 3ذهب أبي إلى الرياض قبل ( 12)

  

  

 :اآلتية معدوداً لهواجعل كالً من الكلمات  15إلى  3اكتب األعداد من ( 5)

 .ساعة. بنت. مجلّة. طالبة. أخت. سيارة

  

   :الكلمات الجديدة
   إْنُدْونِْيِسيَا َمَجالّتٌ  :الَمَجلَّـةُ ج  
   َكلَِماتٌ  :الَكلَِمةُ ج ُحُروفٌ  :الَحرُف ج  

  
 


