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 األسماء المعدودة والغير معدودة باللغة االنجليزية ❖

يعتبررر اررلا الرردرا األسررماء المعرردودة والغيررر معرردودة مررج الرردروا الم مررة جرردا   رر   وا ررد 

اللغررة اجنجليزيررةن  مررج الم ررال جرردا  لررة  تعلررال اللغررة اجنجليزيررةل اج ت رروج  ررادرا   لرر  

التميررز برريج األسررماء الترر  يم ررج  ررداا واالسررماء الترر  ال يم ررج  ررد    يررر  ابلررة للعررد ن 

ل ررال بالتيلرري  ماايررة اررل  األسررماء و يررش نسررتعمل ا ب رر   و رر  اررل  الرردرا سن ررر  

      لحيح    الجملةل   ونوا معنا  

 

 األسماء المعدودة ❖

ل ويم ررج اللررو   وارر  بالتلررار  ررديدل األسررماء الترر  يم ننررا  ررداا باسررتعما  األر رراال 

   طررةبان ررا ترربت  بلرريغتيج األولرر  الميرررد والعانيررة الجمررىن  ررلا  لنررا  لرر  سرربي  المعررا   

“cat”   ةواحررد  طررةيم ننررا اللررو  اج انالرر “one cat”  إلاواررل  لرريغة الميررردن  مررا 

 نررا  لرربحغ لرريغة جمررىن    ”three cats“  طررطاو عررة   ”two cats“  طترراج لنررا 

 ننن ال  الر ن  ططل عة    طتاجل  طةوالحظ اننا استطعنا اج نعداال  للنا 

 

 تل ر ❖

 . ما تعلمنا    الدرا السابق –   الر ال لمة  ”s“ ند جمى االسال نضيش له حرش 

 

 



  معلة:  ➢

 

 Pluralالجمع  Singularالمفرد  االسم

House –  منزل House –    منز Houses 

Bird –  طائر Bird –  طائر Birds 

Car – سيارة Car – سيارة Cars 

Book – كتاب Book –   تاب  Books 

Friend –  صديق Friend –  لديق Friends 

Apple –   تفاحة Apple –  تياحة Apples 

 

 تل ر ❖

مى األسماء المعدودة      ”a, an“ ما تعلمنا    الدرا السابقل  إننا نستلدال  دواغ التن ير 

 نالميرد  لط حالة

  معلة:  ➢

1- I have a car.  لدي سيارة 

2- I ate an apple.  لغ تياحة   

3- I want to buy a book.    ريد اج ا تري  تابا  

 

 السؤا  لألسماء المعدودة ❖

 نرررا نريرررد اج نسرررب   رررج  رررال مرررج التياحررراغ نريرررد او  رررال  ررردد ال راسررر  الموجرررودة  إلا

 رردد  ي مررج األسررماء المعرردودة   نالرر  لرريغة ل ررل  السررؤا ل وارر  سرر لة باللررالة او  ررج 

 جدا   نلو :  

How many +  مج االسال المعدودليغة الجمى  ت ملة الجملة  + 

  معلة ➢

1- How many cars do you want?   ال  دد السياراغ تحتاج؟  

2- How many apples does she want?   ال  دد التياحاغ ا  تحتاج؟  

3- How many men are in the room?   ال  دد الرجا  بالغر ة؟  



 

 

 

 

 األسماء الغير معدودة ❖

وارر    ررا األسررماء المعرردودةل   رر  األسررماء او األ ررياء الترر  ال يم ررج  ررداا باسررتلداال 

االر رراالل وارر  ال ترربت   ادتررا  ايرره األسررماء  رر  لرريغة الجمررىن و ادتررا  ت رروج اررل  األسررماء 

 ديمررة ال رر   اي ان ررا ال تمعرر  جسررما  بحررد لاترره وال يم ررج اجتزاءاررا معرر   أل ررياء  سررماء  

 ن رما ل  ة يم ننا اللو   طعة ميا  واحدة او عة   طى مج الميا او ال  الميا السوائ  

 

  معلة:  ➢

 anger –الغضب     water –ماء  •

 money – الما   ب     اال      tea – اي  •

 beauty –الجما       air  –اواء  •

 sugar –س ر      love –الحب  •

 advice –نليحة      fear –اللوش   •

 تل ر   ➢

 مى األسماء الغير معدودة  ”a, an“ال نستلدال  دواغ التن ير 

 

 السؤا     حالة الغير معدود:  

 رربج نلررو   مررا إلا  نررا نريررد اج نسررب   ررج  سررماء  يررر معرردودة  ي   ررياء ال يم ننررا  ررداا 

 ي مررج األسررماء المعرردودة   نالرر  لرريغة   ررال تحبنرر   او مررا  ميررة الميررا  الترر  تريررد؟ او 

   نلو :   يضا   ل ل  السؤا ل وا  س لة جدا

 

How much + ت ملة الجملة + االسال الغير معدود 

 



  معلة:  ➢

1- How much do you love me?   ال تحبن ؟  

2- How much watch do I need?   احتاج؟   ال مج الميا  

3- How much money do they need?    ال مج الما  يحتاجوج؟  

 

  :األسئلة ❖

 ضى  ةمة لح او لطا  بجانب العباراغ التالية: السؤا  األو :  

 األسماء المعدودة ا  األسماء الت  ال يم ننا  داان   -1
 األسماء المعدودة ا  األسماء الت  يم ننا  داا باستلداال األر االن   -2

 مى األسماء الغير معدودةن   ”a,an“نستلدال  -3

 ال نستلدال  دواغ التن ير مى األسماء الغير معدودةن   -4

    الر االسال لداللة  ل  الجمىن   ”s“ ادتا   ند جمى األسماء المعدودة نضى الحرش  -5

 

 ماغ التال  ال   لماغ معدودة و ير معدودة:  لنش ال لالسؤا  العان : 

1- Car 
2- Bus 
3- Dog 
4- Money 
5- Love 
6- Seat 
7- Class 
8- Coffee 
9- Air 
10- Sea 
11- Mountain  
12- House  
13- Window 
14- Pen 
15- Eye 

ي التعليقات  اإلجاباتشاركنا 
      ف 


