
  والْياباِن؟ الصيِن ِمن طَاِلبات فَصِلِك أَِفي سلْمى، يا  لَيلَى

  سلْمى
معن, ا ِفيِلنفَص سماٍت خطَاِلب ِن ِمنيالص  عبأَراٍت وطَاِلب اِن، ِمنابالْي 

  .ِإندوِنيِسيا ِمن طَاِلباٍت وثَماِني

  لَيلَى
ِفيِلناَ واٍت ثَالَثُ فَصطَاِلب ِد، ِمنالِْهن  ِسـتاٍت وطَاِلب ِن، ِمـنيالِْفِلب عبسو 

  .ترِكيا ِمن طَاِلباٍت
  كَم أُختاً لَِك يا لَيلَى؟  سلْمى
  .ِلي ثَالَثُ أَخـواٍت  لَيلَى
  وكَم أَخـاً لَِك؟  سلْمى
  .ِلي خمسةُ ِإخـوٍة  لَيلَى
  لَِك ثَالَثُ أَخواٍت وخمسةُ ِإخوٍة ؟  مىسلْ

  وكَم أَخاً وأُختاً لَِك؟... نعم  لَيلَى
  .ِلي أَربعةُ ِإخوٍة وأََربع أَخواٍت  سلْمى
  .أَخواٍت وثَماِني ِإخوٍة ثَماِنيةُ لَها .خِديجةُ ِاسمها زِميلَةٌ ِلي  لَيلَى
    

)١( باكْتأْ وِاقْر :  
  .سبع طالبات) ٧(  .ثالث طالبات) ٣(
  .مثاين طالبات) ٨(  .أربع طالبات) ٤(
  .تسع طالبات) ٩(  .مخس طالبات) ٥(
  .عشر طالبات) ١٠(  .ست طالبات) ٦(



)٢ ( باكْتأْ وِاقر:  
   . ِفي بيِتناَ ثَالَثُ غُرٍف) ١(  .  ِفي بيِتناَ ثَالَثُ غُرٍف) ١(
  .عباس لَه سبع بناٍت) ٤(  .  ِفي بيِتناَ ثَالَثُ غُرٍف) ١(
  .ِفي الْجاِمعِة خمس كُلِّياٍت) ٦(  .ِفي بيِتنا ِتسع دجاجاٍت) ٥(

)٧ ( عبأَراٍت وبطَِبي رشفَى عشتسِفي الْم
  .ممرضاٍت

  . وأَربع بناٍتخاِلد لَه ثَالَثةُ أَبناٍء) ٨(

  .ِفي هذَا الِْكتاِب عشـرةُ دروٍس) ١٠(  .ِلي خمسةُ ِإخوٍة وِست أَخواٍت) ٩(
  .ِفي بلَِدي خمس جاِمعاٍت) ١٢( .  لَنا أَربعةُ أَعماٍم وخمس عماٍت) ١١(
ِفي ذِلك الدرِس ثَماِني كَِلماٍت ) ١٣(

  .يدٍةجِد
  .ِعنِدي ثَالَثُ مجالٍَّت) ١٤(

    
  :أَِجب عِن اَألسِئلَِة اآلِتيِة مستعِمالً الْعدد الْمذْكُور بين قَوسيِن ) ٣(
  )٦(  كَـم أَخاً لَك؟) ١(

  ِلي ِستةُ ِإخوٍة
  )٥(  كَـم أُختاً لَِك؟) ٢(

  ِلي خمس أَخواٍت
)٣ (قِْل؟كَـمةً ِفي الْحقَرب   )١٠(  

  ِفي الْحقِْل عشر بقَراٍت
  )٩(  كَـم طَاِلبةً جِديدةً ِفي الْفَصِل؟) ٤(



  ِفي الْفَصِل ِتسع طَاِلباٍت جدٍد
  )٨(  كَـم طَِبيبةً ِفي مستشفَى الِْوالَدِة؟) ٥(

اِني طَِبيِة ثَمفَى الِْوالَدشتسم اٍتِفيب  
  )٦(  كَـم حاِفلَةً ِفي الْجاِمعِة؟) ٦(

  ِفي الْجاِمعِة ِست حاِفالٍَت
  )٤(  كَـِم ابنـاً لَك؟) ٧(

  ِلي أَربعةُ أَبناٍء
  )٧(  كَـم ِبنتاً لَك؟) ٨(

  ِلي سبع بناٍت
  )٣(  كَـم جاِمعةً ِفي بلَِدك؟) ٩(

   جاِمعاٍتِفي بلَِدي ثَالَثُ
  )٨(  كَـم ِكتاَباً ِعندك؟) ١٠(

  ِعنِدي ثَماِنيةُ كُتٍب
  

  :ِاقْرِأ الْجملَ اآلِتيةَ واكْتبها مع ِكتابِة اَألعداِد الْواِردِة  ِفيها ِبالْحروِف ) ٤(
)١ ( ٤ِليٍة وواٍت٣ ِإخوأَخ .  )١ ( ِلي.... ٍة وواٍت... ِإخوأَخ .  

  أَربعةُ              ثَالَثُ  
)٢ ( لَه دمح٥ماٍء وناٍت٨ أَبنب .  )٢ (لَه دمحم...اٍء وناٍت...  أَبنب   .  

  خمسةُ             ثَماِني    



)٣ ( ِدي١.ِعنٍب والٍَّت٧ كُتجم .  )٣ (ِديِعن...ٍب والٍَّت...  كُتجم  .  
  عبةُ             سرشع  

 ٦ طَِبيباٍت و٩ِفي الْمستشفَى ) ٤(
  .ممرضاٍت

 َ...  طَِبيباٍت و..ِفي الْمستشفَى) ٤(
  .ممرضاٍت

  ِست                عِتس  
)٥ ( ِدياٍن٤ِعنصقُم .  )٥ (ِدياٍن...ِعنصقُم  .  

  أَربعةُ  
  .    أَبواٍب...ِلهِذِه السياَّرِة) ٦(  . أَبواٍب٤ السياَّرِة ِلهِذِه) ٦(

  أَربعةُ  
  .    حروٍف...ِفي هِذِه الْكَِلمِة) ٧(  . حروٍف٥ِفي هِذِه الْكَِلمِة ) ٧(

  خمسةُ  
  .ساٍت مدر...ِفي مدرسِتنا ) ٨(  . مدرساٍت٨ِفي مدرسِتنا ) ٨(

  ثَماِني  
   ِنساٍء… ِرجاٍل و…ِفي بيِتنا ) ٩(  . ِنساٍء١. ِرجاٍل و ١٠ِفي بيِتنا ) ٩(

  رشةُ             عرشع  
.   أَياٍم...ذَهب أَِبي ِإلَى الرياِض قَبلَ) ١٠( . أَياٍم٣ذَهب أَِبي ِإلَى الرياِض قَبلَ ) ١٠(

  ثَِةثَالَ  
  
  



)٥ ( ِمن اددِب اَألعا١٠ ِإلَى ٣اُكْتداً لَهودعِة ماِت اآلِتيالْكَِلم لْ كُالًّ ِمنعاجو :  
 ساعةٌٌ ِبنت مجلَّةٌ طَاِلبةٌٌ أُخت سيارةٌ  

  ساعاٍت  بناٍت  مجالٍَّت  طَاِلباٍت  أَخواٍت  سياراٍت  
 = = = =  =  ثالثُ ٣

٤ أربع  = = = = = 

٥ مخس  = = = = = 

٦ ست  = = = = = 

٧ سبع  = = = = = 

 = = = = =  مثاين ٨

٩ تسع  = = = = = 

١٠ عشر  = = = = = 

              
  :اَلْكَِلمات الْجِديدةُ

  حروف اَلْحرف ج  مجالَّت اَلْمجلَّةُ ج

  حروف  جاَلْحرف  مجالَّت اَلْمجلَّةُ ج

  


