
 أ. محمود وتد          ا تاًم   أشكل العدد والمعدود شكًل ثم  ،كلمات إلى يل العدد والمعدود فيما يلحو         

 ----------تخّصص(  3في ) -------------بنت(  11و )  ---------------ولد(  11في صفي )  يتعلم -1

 .---------لجنة(  8و ) ------------عضو(  1ة ِمْن ) الجمعيّ  إدارةيتكّوُن مجلُس  -2

 .---------يوم(  4و ) -------------شهر(  5)  م التدريبمخيّ قضْينا في  -3

 .----------أسبوع(  1ثم سافرنا بعد ) -------------ليلة(  3َك ) انتظرتُ  -4

 . -------ساعة(  4الحفلة ثم غادروا بعَد )في  --------------رجل(  12رأيُت )  -5

 . ----------( 4في الشقة ) --------------( 2طابق السكُن في ) أ -6

 . --------شهر(  2التي جرت قبل ) في المسابقةِ  ------------ذهبية(  ميدالية 3الفائُز على ) لَ حصَ  -1

 . -------يوم(  6ي عندك )وأقضّ  من هذا الشهرِ  ------------(  23يوم السأزورك في )  -8

 . --------مدرب(  3و ) -----------العب(  11يتكّوُن الفريُق من )  -1

 . ---------رجل(  13و ) --------------( فتاة 12)  ـمرْرُت بِ  -11

 .-----------( عصر 2في ) -----------شاعر جاهلي(  13منا عن )تعلّ  -11

 .---------يوم(  4)لـ  -----------كتاب(  14)  الجامعةاستعاَر الطالُب مْن مكتبِة  -12

 .--------عامل(  161و )  ----------مقاول(  11و )  --------- مهندس( 6اشترَك في بناِء العيادِة )  -13

 .--------( من الشهر الجاري  3في )اليوم  -------شمعة(  11المحتفلة بعيد ميالدها  )  ليلى أضاءتْ  -14

 .----------شاقل(  41263دفَع أبي ثمن سيارته الجديدة ) -15

 .----------مدعّو(  211في مدرستي ) تكريم الطالب،  حضر حفلَ  -16

 . ---------معلمة(  14و ) ------------معلم (  35دّرس في مدرستي ) يُ  -11

 .  -----------شاعر(  1)لـ  -------------قصيدة(  32حفَظ الطالُب من الشعِر )  -18

 . -----------حافلة(  3في ) ----------( وطالبة طالب 53)  إلى األردن لطلب العلمساَفَر  -11

 .---------نعجة(  21و )  ----------بقرة( 51في المزرعِة ) يوجد  -21

 .-----------سرب(  5في ) ----------- شجرة(  64زرع الفالح ) -21

 . -----------وعاء(  3من ) --------------حفنة شعير( 4)   الحصانُ  أكل -22

 .--------------( 1161وتوفَي سنة ) ----------( 1111ُولد الشاعُر )عام  -23

 .-----------يوم(  3خالل ) ---------فصل(  6في ) ---------صفحة(  43الكتاب ) منقرأْت  -24

 في سلك التعليم. ----------(   1643يعمل منهم ) ----------نسمة(  11643) عدد سكان قريتي  -25

 .------( 1وأستيقُظ في )الساعة  -----------( 12ليلٍة في تمام )الساعة  أناُم كلّ  -26

 .---------دينار(  311وتبرعْت لهم بـِ ) ----------فقير(  4ساعدُت ) -21

 .----------صديق(  21ودعوُت ) ------------( 18احتفلُت بعيد ميالدي الـ ) -28

 .-------------عام(  13وُعمُر جدي ) -----------سنة(  54عمُر والدي ) -21

 .-----------شهر(  4و ) ------------سنة(  8)  قبلَ  ُشّيَد هذا البناءُ  -31



 

  – 2-تمرين 

 ن وظيفته النحوّية ضع معدوًدا مناسًبا في المكان الخالي ثم بيّ 

 .-----------نتعلم في أربعِة  ------------وثالثون  ة  صفي خمسفي يدّرُس  -1

 .-----------واثنتان وعشرون  ----------وعشرون  اثنانشارَك في الرحلِة المدرسّيِة  -2

 .---------في ثالث  ------------لمحامي عن ثمانيِة دافَع ا -3

 .-----------خالل ثالِث  ----------أربع مدرستي هذا العاَم  أقامتْ  -4

 .------------و اثنتين وعشرين  ----------عشرَة  أربعَ شاهْدُت في البحِر  -5

 .------------ في ست   -------------الَث تناوْلُت اليوَم ث -6

 .-------ِة من أربع -----------قطفُت خمًسا وعشرين  -1

 .----------من أربعة  -----------ربعين ثالثة وأ أُطلَق سراحُ  -8

 .-----------و ست  وأربعون  ------------سبعة  وتسعوَن ُس في كلّية التربيِة يدر -1

 .----------خالَل ثالث  ------------ أربًعا وعشرينرسْلُت لوالديَّ أ -11

 . ---------و خمسين  -----------نال المتسابُق المتفّوُق خمَس  -11

 . ---------- وأربعة   ----------عشرون  في حديقتنا -12

 .--------في سبِع  الجوائز القيمة ---------على ثمانيِة  وَزعتُ  -13

 .---------في ستة  ----------ربعون اشترَك في الورشِة أ -14

 .  ---------و اثنتين وثالثين  -----------صافحُت ثالثَة عشَر  -15

 .----------وأربعة  -----------الكتاَب باثني عشَر  اشترْيتُ  -16

 . ----------في سبعِة  -----------عشَر  ستةَ  يتكّون هذا المبنى ِمنْ  -11

 . -----------وألربعين  ------------وعشرين  تسعةٍ ل عُت بالماِل تبرّ  -18

 .----------وخمَس  ---------- اشتريُت ثالثةَ  -11

 .----------ثالثوَن  وأجزاؤهُ  --------وأربَع  عشرَة  سوُر القرآِن الكريِم مائة   -21

 .-----------خالَل أربعِة  ----------افرُت بالطائرة ثالَث س -21

 .----------و أربعُة  ----------سعُر الكتاِب الواحِد خمسة  وعشروَن  -22

 .-----------بلَغ عدُد الجنوِد الذين اشتركوا في المعركِة  -23

 .-----------و سبع عشرة  ----------الثَة عشَر زارنا ث -24

 .----------و ثماني  اثنين ----------قتنيُت إ -25

 .----------- و دعوُت ثالثةَ  ---------وعشرين  مُت على ثالثةٍ سلّ  -26

 .----------واثنا عشَر  -----------وسبع  وخمسون  في الكتاب مائة    -21

 . --------- ي ست  ف ----------إالّ ثالثة  وخمسون  المسابقةَ  لم يحُضرِ  -28

 .----------تسع ثمن  ---------دفعُت أربعًة وعشرين  -21

 .----------و اثنتان وعشرون  -----------عشَر  في المزرعِة تسعةَ  -31



 

 

 

 

 

 


