
 دورة المحادثة باللغة اإلنجليزية  

الثالث الدرس   

 Numbers - االرقام

              

 باللغة االنجليزية  األرقام ➢
 

فييه  20اليي   0ميي   األرقييامناقشيينا فقييد  – أوعيي بشيي    األرقييامفييه اييلا الييدرس عييوع ن  ييرع  ليي  

 باإلضييافة أخيير مييرة  األرقييامالييدرس العيياب  ميي   ييورس القييراةة وال  ابيية واال  عيين  ر  اليي  اييل  

 . اإلنجليزيةر يبية باللغة ال  األرقامال  رع  ل  وايضاً فما فو   20م   األرقام ري    ابة ال  

 

 :  البعي ة ال اليةانظر ال  المحادثة  ❖

 

Teacher: Hello everyone, today we will talk about numbers. Who can count from 0 to 10? 

Student A: Me teacher! 

Teacher: Go a head! 

Student A: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

Teacher: Excellent! Now! Who can count from 11 to 20?  

Student B: Me teacher! 

Teacher: Good, go ahead! 

Student B: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.  

Teacher: Great! Now, who can count from 21 to 30! 

Student C: Me teacher!  

Teacher: Nice, go ahead! 

Student C: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 

Teacher: Impressive!  Now I have a question! Do you have a lucky number? 

Student A: Yes teacher, it is 100?  

Teacher: Why is it 100? 

Student A: When I was a child, I have found 100 dollars on the ground. 

Teacher: Oh! That is nice. You are so lucky! Well, have you ever been number one!  

Student B: Yes, teacher. I was the first in my class last year, and now I'm the second. 

Teacher: That is good. I hope you to be the first again next year.  

 

 



 ال لمات المهمة:  ➢

 
 نوع ال لمة  م نااا ال لمة

Teacher  أستاذ Noun -  اسم 
Student  طالب Noun -  اسم 

ground رض اال  Noun -  اسم 
count  يعد Verb  - فعل 

go ahead  استمر  بمعنى   – تفضل  Verb  - فعل 
Great  عظيم Adjective -  صفة 

Impressive  لألعجاب مثير  Adjective -  صفة 

lucky  محظوظ Adjective -  صفة 

again  مرة اخرى Adverb -  حال 

 

 

 

 :   ابة االرقام ➢

 

وفييه ، 20ح يي   0ميي   األرقييام،   رقنييا للحييديث  يي  القييراةة وال  ابييةفييه الييدرس العيياب  ميي   ييورس 

اييل ت  يياب  م ييه  ألرقيياما، ف يييع  يي م   ابيية فمييا فييو  20 ميي  األرقييامث  يي  عيين  ر  ل حييد اييلا القعييم

 ل   رع  ل   ريقة   اب ها ب   بعا ة.

 

 جدو  ال اله:أنظر ال  ال ❖
 

 المعنى باللغة العربية  لغة االنجليزية معناه بال الرقم

20 Twenty   شرو  

21 Twenty-one   واحد و شرو 

22 Twenty-two  رو  اثني  و ش 

23 Twenty-three  و شرو  ثالث 

24 Twenty-four  و شرو   أرب 

25 Twenty-five  شروخمس    

26 Twenty-six  شرو  عت و 

27 Twenty-seven   عب  و شرو 

28 Twenty-eight   ثام  و شرو 

29 Twenty-nine  و شرو     ع 

30 Thirty   ثالثو 



 األساسظظ الظظرقم  إضظظافةمظظ  بظظدانا نرظظرره  ”Twenty“وصظظلنا الظظرقم ع ظظرو  الحظظظ اننظظا عنظظدما 

الظظى ا  وصظظلنا الظظى الظظرقم ثنثظظو . وا  الحظظظتم إظظذا ال ظظ    ف ننظظا باللغظظة  بجانبظظب بظظدو  اي تغيظظر

...( ثظظم نضظظيج الجظظز   ي   ثظظن    اثنظظفظظنح  نمظظوم بظظذرر الظظرقم  واحظظد   العربيظظة نمظظوم بظظنفء ال ظظ  

 ...(   خمسو  ثنثو   أربعو الثان   ع رو   

 

انظظ   أسظظتاذ . حسظظنا  يظظا ريمظظة سظظهلة جظظدا  ا  نررظظب اي عظظدد نريظظد بط يمرننظظابهظظذه الطريمظظة  ف ❖

مظظوم بظظنفء ال ظظ   مظظ  بظظاق  الخانظظا  أي إظظل ن ”Thirty“وصظظل  الظظى الخانظظة ثنثظظو  

  ؟اإلنجليزيةوخمسو  ما معناإم باللغة  أربعو 

 : األرقام ظيم!  اب  م ه فه الجدو  القادم ل   رع  ل  باقه 

 المعنى باللغة العربية  لغة االنجليزية معناه بال الرقم

40 Forty   أرب و 

50 Fifty   خمعو 

60 Sixty   ع و 

70 Seventy   عب و 

80 Eighty   ثمانو 

90 Ninety   ع و  

100 One-hundred  مئة 

200 Two-hundred   مئ ا 

300 Three-hundred مئة  ة ثالث 

400 Four-hundred  مئة  ة أرب 

500 Five- hundred مئة  ة خمع 

600 Six-hundred  مئة   ةع 

700 Seven-hundred  مئة   ةعب 

800 Eight-hundred  مئة   ثما 

900 Nine-hundred  مئة   ة ع 

1000 Thousand ألع 

 

 بظظاألعلىالتظظ   األرقظظامحفظظظ إظظذه ا  ت اال  إظظورظظذل ي رظظل مظظا عليظظ  فعلظظب  يبظظدو سظظهن  اال ي الظظيء

سظظوج تسظظتطي  قظظرا ة لظظ  ا     وأرظظد 9حتظظى  0التظظ  إظظ  مظظ   األساسظظية األرقظظامالظظى  باإلضظظافة

 .ابة اي رقم تريد بدو  اي صعوبةورت

 

إظظ  ذاتهظظا التظظ   أليسظظ  ؟ او الثظظان  او الثالظظ   األول أقظظولرظظ   ؟ ةال ر يبييي األرقييامولرظظ  مظظاذا عظظ  

 ؟ باألعلى

قظظ  ليسظظ  صظظعبة نهظظا فظظ  نفظظء الو  إظظ  ليسظظ  ذاتهظظا انهظظا تختلظظج قلظظين  ولرال يظظا صظظديم  :اإلجابيية

 �� على االطنق. تاب  مع  ف  الجدول التال  لتتعرج عليها



 Ordinal Numbers –بية الترتي األرقام ➢

 

 تصار االخ Ordinal Number الرقم الترتيب  

  First 1st أول
 Second 2nd ثان  
 Third 3rd ال  ث
 Fourth 4th اب  ر

 Fifth 5th خامء 
 Sixth 6th سادء
 Seventh 7th ساب  
   Eighth 8th ثام  
  Ninth 9th تاس  
  Tenth 10th عا ر 

  eleventh 11th الحادي ع ر 
  twelfth 12th الثان  ع ر 
  Thirteenth 13th الثال  ع ر 
  Fourteenth 14th الراب  ع ر 
 Fifteenth 15th الخامء ع ر 
  Sixteenth 16th السادء ع ر 

  Seventeenth 17th اب  ع ر الس
  Eighteenth 18th الثام  ع ر 

  Nineteenth 19th ع ر  التاس  
  Twentieth 20th ع رو  
  Thirtieth 30th ثنثو  
   Fortieth 40th أربعو  
   Fiftieth 50th خمسو  
 Sixtieth 60th ستو  
 Seventieth 70th سبعو  
 Eightieth 80th ثمانو  
 Ninetieth 90th تسعو  
  Hundredth 100th المائة 

 

وع مخ لفة     حر ، نض  جنبها الثالثوالثانه و  األو الحظ انا او  ثالث ارقام اال واه  ❖

م    ”rd“الثانه و م ه   ”nd“ ،األو  م   ”st“ األول الثالث لداللة  ل  المرا ز  االخر

 . اد دبجانب    اال ”th“نبدأ بإضافة ثم نضيع  .الثالث

 



بجانب    ”ieth“رو  وال  اخراا  نا نضيع ال ر يبية ال شوصلنا ال  اال داد الحظ  ندما  ❖

 ”y“ قمنا فق  بحلع ا   ”Forty“واللي ي نه   40الرقم ، ولنأخل اللي   لمنا  األصله الرقم 

  ”Fortieth“ل صبح  ”ieth“بدالها   ووض نا

 

 

 

 : ال دريبات

 : م نااا النصه  الية ال ال األرقامقم ب حو  العؤا  األو : 

- 5 

- 15 

- 20 

- 40 

- 60 

:   داد ال الية ال  ارقامثانه: قم ب حو  االالعؤا  ال  

- Zero 

- Six 

- Twelve 

- Twenty-four 

- Forty-eight 

 ح   ال اشر  األو يبية م  ابة اال داد ال ر قم ب  الث: العؤا  الث

 

 

 ��شار نا إجابا ك  بر ال  ليقات 


