
سرد؟  َلْمدمحا مي أَخـاً لَك كَم  
ـدمحم  اِحـدو أَخ ِلي.  
سرد؟  اَلْمـاً لَكأُخت كَمو  
سرد؟  اَلْمـاً لَكأُخت كَمو  
ـدمحـَاِن  م   .ِلي أُخت
سرد؟  اَلْماِمدا حِة ياجرلَةً ِللدجع كَم  
اِمـدح  ـاِنلَـهاَ علَتج.  

سردا؟  اَلْمكَِريا زِة ينداً ِفي السِعي كَم  

  .هما عِِيد الِْفطِْر وِعيد     اَألضحى: ِفي السنِة عِِيداِن   زكَِريـازكَِريـا
سرداَلْم  ركَِبي اِجرت كوأَب ،ماِهيرا ِإبي .هدراً     ِعنجتم ؟كَم  
ماِهيراِن  ِإبراِن كَِبيرجتم هدِعن.  
سردلُ؟  اَلْماِعيما ِإسي فَِتكغُر اِفذَةً ِفين كَم  
  .ِفيها ناِفذَتاِن  ِإسماِعيلُ
سرداِن؟  اَلْمرفْتذَاِن الده نِلم  
ِلـيع  ـا ِلـيمه.  
سرداِن   اَلْماته ناِن؟ِلـمتطَرالْـِمس  
سنوي  ا ِليمه.  
    

  



  :أَِجب عِن اَألسِئلَِة اآلِتيِة مستعِمالً الْمثَنى) ١(
    كَم قَلَماً ِعندك؟) ١(

  ِعنِدي قَلَماِن
    كَم ِكتاباً ِعندك؟) ٢(

  ِعنِدي ِكتاباِن
    كَم سبورةً ِفي فَصِلكُم؟) ٣(

    ِفيِه سبورتاِن  
    كَم ِرياالً ِعندِك اآلنَ يا لَيلَى؟) ٤(

  ِعنِدي ِرياالَِن
    كَم أُختاً لَك يا عِلي؟) ٥(

  ِلي أُختاِن
    كَم عما لَِك يا آِمنةُ؟) ٦(

    ِلي عماِن
    كَم صِديقاً لَك يا محمد؟) ٧(

  اِن   ِلي صِديقَ
    كَم طَاِلباً جِديداً ِفي فَصِلكُم؟) ٨(

  ِفي فَصِلنا طَاِلباِن جِديداِن
    كَم مسِجداً ِفي قَريِتك يا زكَِريا؟) ٩(

    ِفيها مسِجداِن



    كَم فُندقاً ِفي هذَا الشاِرِع؟) ١٠(
    ِفي هذَا الشاِرِع فُندقَانِِ

: اََألخ مثَناه( م أَخاً لَِك يا سعاد؟   كَ) ١١(
  )أَخواِن

  

      ِلي أَََخواِن
    

)٢ ( باكْتأْ وِاقر:  
  .خالد له ابنان وبنتان) ١(

  .يف هذا البيت غرفتان كبريتان) ٢(
  .فاطمة هلا طفالن صغريان) ٣(

  .يل عينان وأذنان ويدان ورجالن) ٤(
  .مدرستانيف هذا احلي ) ٥(
  .صالة الفجر ركعتان) ٦(

  .للبيت مفتاحان) ٧(
  .ملن هاتان البقرتان ؟ مها للفالح) ٨(

  .مها من فرنسا. أهذان طبيبان من إنكلترا ؟ ال) ٩(
  .يف قرييت مسجدان صغريان) ١٠(

  
  



)٣ (ت ِليا يماِغ ِفيِفي الْفَر عض ةَ ثُمِثلَةَ اآلِتيِأ اَألمزاً ِلـ ِاقْرِييم)كَم ( هِبطْ آِخراضو:  
تاً كَم؟ أُخلَك ؟ قَلَماً كَمكدِعن ةً كَماريِة؟ ساِمعِفي الْج 

)١(؟...كَمكدِعن    )٢( ؟...كَملَك   
    أَخاً  ِكتاباً

)٣(اِرِع؟...كَمذَا الشه ِفي    )٤( ؟...كَمِتكيقَر ِفي   
    مسِجداً    سيارةً

)٥(؟...كَمِلكُمفَص ِفي    )٦(ِة؟...كَمنِفي الس    
  ِعيداً  طاَِلباً

)٧( ِة؟...كَماجرِللد   )٨( ؟...كَمفَِتكغُر ِفي   
  ناِفذَةً    عجلَةً
    

  :حوِِّل الْمبتدأَ ِفي كُلٍّ ِمن الْجمِل اآلِتيِة ِإلَى مثَنى) ٤(
 .ِكتاباِن هذَاِن .ِكتاب هذَا : ِمثَالٌ

)١ (ـذَا قَلَماِن  .هذَاِن قَلَمه  
  هاتاِن ِمسطَرتاِن  .هـِذِه ِمسطَرةٌ) ٢(
)٣ (ـذَا طَاِلباِن  .هذَاِن طَاِلبه  
  هاتاِن طَاِلبتاِن  .هـِذِه طَاِلبةٌ) ٤(

)٥ (سردلُ مجـذَا الره.  ذَاِن الراِنهسردالَِن مج  
  هذَاِن الطَّاِلباِن ِمن الِْهنِد  .هـذَا الطَّاِلب ِمن الِْهنِد) ٦(



  هاتاِن الساعتاِن ِمن الْياباِن  .هـِذِه الساعةُ ِمن الْياباِن) ٧(
  ِرهاتاِن السيارتاِن ِللْمِدي  .هـِذِه السيارةُ ِللْمِديِر) ٨(

  ِلمن هذَاِن الِْمفْتاحاِن ؟  ِلمن هذَا الِْمفْتاح؟) ٩(
  ِلمن هاتاِن الِْملْعقَتاِن ؟  ِلمن هِذِه الِْملْعقَةُ؟) ١٠(

  :ِاقْرِأ الْكَِلماِت اآلِتيةَ واكْتبها مع ضبِط أَواِخِرها) ٥(
 .مكتبان .كلبان
 .أخوان .قميصان
 .مسطرتان .منديالن
 .امرأتان .أختان

  :ثَنِّ الْكَِلماِت اآلِتيةَ ) ٦(
  سيارتاِن  سيارةٌ  
  طَِبيبتاِن  طَِبيبةٌ
لَداِن  ولَدو  
  لُغتاِن    لُغةٌ
قِديقَاِن    صِديص  
  اِجراِن  تاِجرت  
  ِملْعقَتاِن  ِملْعقَةٌ  
سرداِن  مسردم  

باِن  ابابب  



ماِن    ِاسمِاس 
 هذَاِن    هذَا   
  هاتاِن    هِذِه  

  :اَلْكَِلمات الْجِديدةُ
 أَحياٌء ج  اَلْحي عجالَت ج  اَلْعجلَةُ
 ركَعات ج  اَلركْعةُ ِرياالَت ج  اَلريالُ
 اَلِْعيد  كَم مساِطر ج  اَلِْمسطَرةُ

    
  


