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ـِح الَخـَطاأ. حِّ حـيح ُثـمَّ �سَ ـع َعـالَمـة      اأَمـام الَجواب ال�سَّ �سَ

ديَقـِته �َسو�َسن في الهاِتف. 1. َتَكلََّم َجمال َمع �سَ

ت �َسو�َسن على َجمال اأَن ُيشساِهدا ِفـلمًا. 2. َعَر�سَ

3. َقـِبَل َجمال اْقـِتـراَح �َسو�َسن.

4. َدَعت �َسو�َسن ح�سناَء ِلُمـشسـاَهـَدة الَمـ�ْسـَرِحـيَّـة.

ـواب الـ�سَّ

.............................

.............................

.............................

.............................

ِا�ْسـتـيـعـاُب الـِحـوار 6

ا�ْسَتعِمل الَكِلماِت التَّاِلَية في ُجمٍل ل َتِقلُّ عن َخم�ِس َكِلماٍت مْن اإِنشساِئَك : الُمـفـَردات     

الِمـتْـُرو

َمـ�ْسـَرِحـيَّـٍة

اأَْرَغـُب

الهاِتف

الإِْعـالن

يـِنما ال�سِّ

َلْقَطة

الُمَمثِّلون

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................
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َوِر والُمفردات الّتـاِلـية. ٍر ِللِحواِر  ِبـاأ�سلوِبك ُمـ�سَتعـيـنًا ِبال�سُّ اأَِعـد ِكـتـاَبـَة ُمخـَتـ�سَ

َكِلَمات ُمـ�ساِعدة :

      َتـَكـلَّـَم - اأََخَذت - َيـرَغُب - اأَراَدت اأَن -  َتـ�ْسـَتـدِعي - �َسـَكَرت .

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

الـّتـعـبـيـر الـِكـتـابـي
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ـل ِبـ�َسـهـٍم َبـيـَن الَحـَدِث َوَمـَكـاِن ُوُقـوِعـِه. �سِ

في الَقـراطـيـ�س.

نُدوق الف�سالت. في �سُ

اأَماَم الَمـطـعم.

46

ـفَل َفـقـيـٌر ِجـّدًا. الطِّ   

..................................................................

ـفِل اأَن َيـقـَتـرَب من عـّبـا�س. النَّاِدَل ل ُيـريُد من الطِّ   

..................................................................

عّبـا�َس َرُجـٌل َكـريـٌم.    

..................................................................

اكـُتـِب الـِعـبـارات الـّدالَّـَة عـلى اأَنَّ :َفـهـم الـمـقـروء

ـفُل الِعـظـاَم الَّـتـي َتـبْـَقـى ِمـن َزبـاِئـِن  َيـاأُكـُل الطِّ
الَمْطـَعـِم.

جـايـِر. ـفُل اأَْعـقـاَب ال�سَّ َيـلْـَتـِقـُط الطِّ

ـفُل الَكـبـاَب َو الُخـبْـَز َو الفاِكَهـَة. ـبَّ الطِّ �سَ
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الـجـيـاع اأَِعد ِقراَءَة َمقـطع من َنـ�ّس الِقراَءة ِبدوِن �َسكل. 
)مطعم فخم... مائدة منفردة، يجل�س اإليها رجل بمفرده هو »ال�سيد عبا�س« يتـناول الطعام، 
في  متدثرا  العا�سرة  في  يظهر طفل  واأثـناء ذلك  الأكل.  له لئحة  يقدم  اأمامه  واقف  والنادل 

الأطمار، يحمل �سحفا، وهو يلتقط في نف�س الوقت اأعقاب ال�سجاير ...(

)مناديـا( الأهرام ! الحرية !  الطفل :  
)يشسير اإلى كوب الماء على المائدة( ت�سمح -يا�سيدي- اأ�سرب ؟   

)يطرد الطفل بخرقته( امشس يا ولد ! .. امشس ! ..  النادل :  
دعه يشسرب !  عبا�س :  

يو�سخ لنا الكوب ! النادل :  
لباأ�س )يـناول الكوب للطفل( ا�سرب يا ولد ... )يلتـفت اإلى النادل( كر�سيا  عبا�س :  

من ف�سلك )يذهب النادل فياأتي بالكر�سي وي�سعه اأمام عبا�س( فيقول له :    
اذهب واأح�سر الكباب ب�سرعة، ول تـن�س الفاكهة !   

)وقد انـتهى من �سرب الكوب ي�سعه( ربنا يطيل عمرك ! الطفل :  
)يلتـفت اإلى الطفل( تعشسيت يا ولد ؟ عبا�س :  

اأنا ؟! ل ! الطفل :  
)يشسير للطفل اإلى الكر�سي الذي اأمامه( اجل�س هنا لتـتـناول العشساء ! عبا�س :  

)مترددا( ل ي�سح يا�سيدي ! الطفل :  
بل ي�سح ... واأنا الذي اأطلب منك.. اترك �سحفك وعلبة اأعقاب �سجايرك  عبا�س :  

تحت المائدة..  واجل�س هنا.   
)يمد يده نحو طبق الخبز.. يتردد(  الطفل :  

هذا الخبز لح�سرتك ؟   
خذ.. خذ.. ل تخف.. كل ما على هذه المائدة لك اأنت. عبا�س :  
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ـر َتـَذكَّ

الَِحْظ

الأَعـدادَقـواِعـد اللُّـَغـة

ـيَّـِة الأَ�سـيـاِء الَمعدوَدِة. - الَعـَدُد ا�ْسـٌم َيـُدلُّ على َكمِّ
ـتُّ ِنـ�سـاء. ى الَمعدوَد :   �َسـبَْعـُة ِرجال    َو�سِ - اِل�سُم الَّذي َيُدلُّ َعـَليِه الَعَدُد ُيـ�َسمَّ

                َعـَدد             َمـعـدود
ى الَعـَدَد الُمـفـَرَد. - الَعـَدُد الَّذي َيـَتـاأَلَُّف من َلفَظٍة واِحَدٍة )ُمـفـَرَدة( ُيـ�َسـمَّ

ـُر الَعـَدُد الُمـفـَرُد َبيَن الواِحِد والَعشَسَرِة َوَتـتْـبعُه الأَعداُد : ِمَئـة - اأَلف - َمليون. َيـنـَحـ�سِ
راِن  - الَعَدداِن : )واِحٌد َواإِثـناِن( ُيـطاِبقاِن الَمعدوَد في التَّذكيِر والتَّـاأنيِث، َفُيوؤَنَّـثاِن مع الُموؤَنَّث َوُيَذكَّ

ـر : اأٌَب واِحـٌد - اأُمٌّ واِحـَدٌة - �َسِقيـقاِن اْثـنـاِن - اأُخـتاِن اْثـنَـتـاِن. مع الُمَذكَّ
- الأَعداُد الُمـفـَرَدة ِمـن )َثـالَثـة اإِلى َعـشَسـَرٍة( ُتـخاِلُف الَمعدوَد في التَّذكيِر والتَّـاأنيِث، َفـُتـوؤَنَّـُث مع 

َعـشْسـُر ِنـ�ساٍء.   ـُر مع الُمـوؤَنَّـِث :         َعشَسـَرُة ِرجاٍل                     ـِر َوُتـَذكَّ الُمـَذكَّ
ُموؤَنَّث ـر   ُمَذكَّ ـر        ُموؤَنَّث             ُمَذكَّ

ـِر اأَو الُمـوؤَنَّـِث. - الأَعداُد الُمـفـَرَدة )ِمـَئـة َواأَلف َوَملـيون( َتـبَْقى ِبَلفٍظ واِحـٍد مع الَمعدوِد الُمـَذكَّ
ـة. َمليوُن ِكـتاٍب َومليوُن ِقـ�سَّ لُف ِامَراأٍَة    ِمـَئـُة َوَلٍد َوِمـَئـُة ِبـنٍت        اأَلُف َرُجـٍل َواأَ

ـنَِة ِاْثـنا َعـشَسـَر �َسـْهـرًا. - في الأَعداِد ِمـن 11 اإلى 19 َيـكوُن الَمعدود ُمـفـَردًا َمـنْـ�سوبًا : في ال�سَّ
- في الأَعداِد ِمـن 20 اإلى 90 َيـكوُن الَمعدود ُمـفـَردًا َمـنْـ�سوبًا.

ِل�ساِلح َثـاَلُث َبـنَـاٍت. د َثاَلَثـُة اأَْبـنـاٍء.    ِلُمَحمَّ
ِعـنَْدها اأَرَبـُع ِنـ�سـاٍء. َلَديَّ َخْم�َسُة ُكـُتـٍب.    

َمشَسـْيـُت اْثـنَـَتـي َعـشَسـَرَة َدِقـيـَقـًة.  ـنَِة ِاْثـنا َعـشَسـَر �َسـْهـرًا.   في ال�سَّ
ناَلـِت الَجـواِئـَز َخـم�َس َعـشَسـَرَة ِبـنْـتـًا. في الَفـ�سِل ِعـشْسـروَن طاِلـبـًا.   

4848



J’aime Niveau 8  - Activité

اْكـُتـِب الأَعـداَد الواِرَدَة، ِبالُحـروِف :َطـبِّـْق

6 ........... ُغـَرٍف 4 ........... َفـَتـيـاٍت   7 ........... اأَْبـواٍب  
5 ........... َزواِرَق 10 ........... �َسـَجـراٍت   7 ........... َطـَبـَقـاٍت 

َعاِمـَلْيـِن )2( ........... 10 ........... �َسـنَـواٍت   9 ........... ِرجاٍل 
8 ........... َتـالمـيـذ 3 ........... ِنـعاٍج    ِاْمـَراأََتـْيـِن )2( .......... 

ـْيـِن َتـحَت الَمعدوِد :  ـْع َخـّطـًا َتـحَت الَعـَدِد َوَخـطَّ �سَ

كِل، كما في المثال : عها في ُجَمٍل ُمفيـَدٍة، َوا�سِبـْط اآِخـَر الَمعدوِد ِبالشسَّ اْكـُتـِب الأَرقاَم ِبالُحـروِف، ُثمَّ �سَ

رُت اأَ�ْسـَتـعيـُن الَيـوَم ِبـعاِمـَلـيـِن ِاْثـنَـيـِن،  َكاَن ِعـنِدي في َمزَرَعـتي عاِمٌل َواِحـٌد، َفـ�سِ

رَبُع  ـا َحَيواناُت الَمزَرَعِة َفِهَي : َثاَلُث َبَقراٍت، َوَخم�َسُة ُعجوٍل، َواأَ َوِبامَراأََتـيـِن ِاْثـنَـَتـيِن. اأَمَّ

تُّ َعنـزاٍت. ِنـعاٍج، َو�َسبَْعُة ِخراٍف، َو�سِ

َمـًة.    َلْت َثـاَلَث َعـشَسـَرَة ُمـَعـلِـّ مـًا  - َو�سَ َل َثـاَلَثـَة َعـشَسـَر ُمـَعـلِـّ َو�سَ   13
.........................................................   14
.........................................................   12
.........................................................   17
.........................................................   18
.........................................................   19
.........................................................   21
.........................................................   50
.........................................................   97
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ب في الَمكان الخالي :َطـبِّـْق ع ا�سَم الإِ�ساَرِة الُمـنا�سِ �سَ

َمـهـارات لُـَغـويَّـة

ـر َتـَذكَّ

الَِحْظ

الأَِلُف الَملُفـوَظـُة َغـْيـُر الَمكتـوَبـِة

اأُوَلِئَك - َلِكـْن - َلِكـنَّ - اإَِلـه - َهـَذا - َهـِذِه - َهـذاِن - َذِلَك - َكَذِلَك.

1. ُتحَذُف الأَِلُف من الَكِلـماِت التَّـاِلـَيـة :
ْحـَمـن - اأُوَلِئَك - َلِكـْن - َلِكـنَّ - َطـَه  اإَِلـه - اللَّـه - الرَّ

َوَهِذِه الأَِلُف ُتـلْـَفـُظ في الِقـراَءِة َوَل ُتـكـَتـُب في الإِمـاَلِء.
اِخَلـِة على اأَ�سماِء الإِ�َسـاَرِة، َوَهِذِه الأَِلُف ُتـلْـَفـُظ في الِقـراَءِة َوَل  2.  ُتحَذُف الأَِلُف من َهـاِء الـتَّـنـِبـيـِه الدَّ

ُتـكـَتـُب في الإِمـاَلِء.
َهـَذا - َهـِذِه - َهـذاِن - َهـَذْيـِن - َهـوؤَُلِء. 

ـَلـْت ِبـِه َلُم الُبـعـِد، َوَهِذِه الأَِلُف ُتـلْـَفـُظ في الِقـراَءِة  3.  ُتحَذُف الأَِلُف من ِا�سِم الإِ�ساَرِة » َذا «، اإذا اتَّـ�سَ
َوَل ُتـكـَتـُب في الإِمـاَلِء.

َذِلَك - َكَذِلَك - َذِلُكْم - َذِلُكَمـا.
حيِم «.  حَمِن الرَّ 4.  ُتحَذُف الأَِلُف من َكِلَمِة  » ا�سم « في الَبـ�ْسَمـَلـِة الَكاِمَلِة » ِب�ْسِم اللَِّه الرَّ
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 َلَقـْد اأُْعـِجـبْـُت ِبـ ...... اَلَم�سـَرِحـيَّـة.
 َفاَزْت......... الَفـَتـياُت ِبالـَجـاِئـَزة.

َب ِللُمشَسـاَرَكـِة في الُم�ساَبـَقـة. ـالَّ َدَعـْوُت ........ الطُّ
 ......... اللتِّـلِميـذاِن َنـِجـيـَبـاِن.

�َسـَكـرُت ...... اللتِّـلِميـَذَتـْيـِن.
ـَر. ُزرُت ......... الَقـ�سْ
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ـيـِنـمـا  ال�سِّ لـى  اإِ الُمـْقـِبـل  ـبـت  الـ�سِّ الـبـْعـ�س  ـنـا  َبـْعـ�سِ َمـَع  َنـْذَهـَب  اأَْن  فـي  اأَْرَغـُب  ُكـنْـُت 

الَمـ�ْسـَرِحـيَّـة  ُمـشسـاَهـَدَة  يـَن  ُتـِحـبِـّ اأَنَّـِك  َوِبمـا  الآن.  ـِة  الـَمـْعـرو�سَ الأَْفـاَلِم  اأََحـد  ِلُمـشسـاَهـَدِة 

َذِلَك. َعـلى  ُمـواِفـٌق  َفـاأَنـا 

.

االإمـالء

ُاكـُتـب الِفـقـرة الـّتـالـيـة :الـكـتـابـة وتــحـ�سـيـن الـخـط

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

ُيْملي الُمعلُِّم على تالميذه ُجماًل من اإنشساِئِه تحتوي على الأَعـداد 
واأُخرى على الأَِلف الَملُفـوَظـة َغـْيـر الَمكتـوَبـِة.


