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 باللغة االنجليزية ”s“مع األسماء بالحرف  ج  ❖

كثيررر منررا مررا يندررؤي  نرر  رحيررة ىررعا الحرررف  لرر  بؤرر  األسررماء ا   رر  ن ايررة 

 رر  ن ايررة  ؤرر  مررا  ال ناررؤ ا  رر   ”s“الفؤرر ف  لربمررا يسررك  بؤارركن لمرراعا ناررع ىررع  

 ؤرر  ا؟ررر  ا  لمرراعا نسررنؤمل ا مررع األسررماء  اال ؤررا   لررعلً سرركا ن لكررن  رررحا  بسرري ا  

 سرربل لنررا ات  اررحنا م؟ندرررا   ررت اسررنؤماالئ ال ررا ؤة ل ررعا الحرررف مررع األسررماءف 

ؤما  الحرررف سررنن را الرر  اسررن  بررنعت ل   اليرر ن فاأل ؤررا مررع  ”s“اسررنؤما  الحرررف 

“s” ك ن ا مؤنا   –  مع االسماء 😊 

 

. اي  نرر ما نررنكلن  لرر   رر ء علتتج جمتتع اءستتما لداللتتة  ”s“نستتملما الفتتر   ❖

ينكرر ت ثكثررر مررت  رر ء  احرر .  مررثغ  نلرر   باللغررة الؤربيررة سرريار   الجمررع من ررا ىرر  

اي  carسرريارائ. كررعلً االمررر  رر  اللغررة اننجليزيررة  نلرر    لرر  سرربي  المثررا   

اي سرريارائ.  سكاررع لكررن جرر  ال  يحنرر ي  لرر   carsبمؤنرر  سرريار   الجمررع من ررا 

 ماء مع الجمع ال؟اص ب ا. بؤ  األس

 

 Pluralالجمع  Singularالمفرد 

 Pen Pens –الن 

 Chair Chairs – كرس 

 Table Tables – ا لة 

 Sign Signs – إ ار 



 Cat Cats -ا ة 

 House Houses -منز  

 

يمكنررً ن بيررل ىررعا ال رر   لرر  برراا  األسررماء بررال بعف  لكررت م ررغ  ن جرر  ىنالررً بؤرر  

اعا انن ررئ الكلمررة  ”s“ىرر  يمكننررا إاررا ة   s, ss, sh, ch, x, z الكلمررائ النرر  ننن رر  ي 

 بكح  ىع  الحر ف   

 نريرر  ات نجمررع  Busبررال بع  لكررت مررع نغيررر بسرري ف  لرر  ا نراررنا ات كلمررة مثرر  برراص 

نارريف  ”s“ىررع  الكلمررة ىيررا نلفع ررا  دررؤبة الرري  كررعلً  لررعلً  نننررا نارريف برر   الحرررف 

“es”  حنرر  يمكننررا لفررع ىررع  الكلمررة بسرر    برر  ت اي  ررا لف  حنرر  نف منرر  ب ررك  ثكبرررف

 انعر ال  الج    العي باألسف . 

 جمؤ ا  الكلمة

 Bus Buses – باص

 Glass Glasses – ك ي

 Dish Dishes – دحت

 Church Churches –كنسية  

 Fox Foxes –ثؤلي 

 Quiz Quizzes –ا؟نبار

 

بؤرر  ىررع  الحررر ف  علررً حنرر  يسرر    لينررا ن ل ررا ب ررك   ”es“ كمررا رثيررئف  ررنحت ناررع 

سررل   سررريع.  لكررت ارر  نارر ر الرر   لنلرر  الرر  نرر بي  ا  ماررا فة الحرررف األ؟يررر ابرر  

 ”z“ نننررررا ناررررا ف الحرررررف األ؟يررررر  ”Quiz“كمررررا نررررر ت  رررر  كلمررررة  ”es“إاررررا ة 

 .”es“ثن نايف   ”z“ يدبحات حر يت  

 

 ”ves“  كننررا نحررع  ا  نسررنب ل ا ي fe“ا   f ”إعا كانررئ الكلمررة ننن رر  بحرررف ➢

 ندرررب   ”wolf“ كلمرررة  ”wives“ ندرررب   ”wife“كلمرررة  مثرررا   لررر  علرررً 

“wolves”  . 

 ”ies“ ناررريف  ”y“ نننرررا نحرررعف  ”Y“إعا كانرررئ الكلمرررة ننن ررر  برررالحرف  ➢

 ثي م ت.   Citiesاي بمؤن  م ينة  الجمع من ا   City مثا   ل  علً  



الرر  الكلمررة مثرر    ”es“ نننررا نارريف  ”o“إعا كانررئ الكلمررة ننن رر  بررالحرف  ➢

Potato   اي ب ا ررراف  ندررربPotatoes لكرررت ىنالرررً اسرررنثناءائف اي اننرررا  .

ف بيرران  ”Photos“ ندررب   ”Photo“لغسررن مثرر   درر ر   ”s“ لرر  نارريف 

“piano”   ندب “Pianos”  

 لكررتف  ”s“ ب ررعا نكرر ت ارر   رررحنا اىررن  ثكثررر الحرراالئ  رري  ا   نرر  الجمررع بررالحرف 

ىرر  ي جرر  ىنرراً كلمررائ ال نجمررع  اي ات  رركل ا  رر  حالررة المفررر   حالررة الجمررع نبلرر  

 كما ى   انجابة نؤن   اليكن ىع  بؤ  ىع  الكلمائ  

 الجمع المفر 

Sheep  sheep   –؟ر ف 

Series  series   –مسلس  

Species  species   –دنف 

Deer  deer   –اي ف غزا  

 

  رر  نبلرر  كمررا ىرر   رر  حالررة المفررر   الجمررعف ال ننغيررر  ال يررنن إاررا ة اي إاررا ائ 

  لي ا    كلنا الحالنيت. 

 

 ؟نامررا  ل ررع  الجز يررةف يجرري ان ررار  الرر  ات ىنالررً ثسررماء ال يررنن جمؤ ررا بناررا ة اي 

   ررع  .Irregular Nouns -اء ال رراع  مررت اناررا ائ السررابلةف  ىرر  نسررم  األسررم

األسررماء ن؟نلررف درريغة المفررر   ررت درريغة الجمررعف  سكاررع لكررن جرر    برر  امثلررة  لرر  

 ىع  الكلمائ. 

 الجمع المفر 

 child children - ف   

 man men -رج   

 woman women -  امرث

 tooth teeth -ست 

 foot feet -ا ن 

 mouse mice - كر 

 person people - ؟ص 

 



 مغحعة م مة ج ا   ❖

 الصفات ال مجمع با مبقج كما هي 

 

 

    لمناسبة  ل  الكلمائ النالية لندب  جمؤا  ثاف حر ف الجمع ا  األس لة ❖

1. computer 
2. match 
3. journey 
4. file 
5. memory 
6. girl 
7. box 
8. class 
9. box 
10. man 
11. child 
12. sheep 
13. student 
14. pencil 
15. table 

 


