
 

 

 

 

 يةـالـطـة االيـغـواعد اللـق                           

 1جزء
 

Grammatica della lingua italiana 

1Parte 

 

 

 دـيـمـحهـام إسـ -أإعـداد : 
 

 

 

 :لمجموعة

 فيس بوك/( grammatica della lingua italiana) االيطالية اللغة قواعد تعلم

 

 

 

 



 

 

 

 :المصطلحات الخاصة بقواعد اللغة االيطالية

 

La grammatica 

 علم القواعد/النحو = ال قراّماتيكا

Il nome 

 االسم = ال نومى

L'aggettivo 

 الصفة = ال دجيتّيفو

Pronomi 

 ضمير = برونومي

Singulare 

 مفرد = سينقوالري

Plurale 

 = بلوراليجمع 

Lattera 

 حرف = ليتّيرا

Frase 

 جملة = فراسي

La domanda 

 سؤال = دوماندا

La risposta 

 = ال ريسبوستا إجابة

 



 

 

 

articolo determinativo 

 التعريف = ارتيكولو ديتيرميناتيفو أداة

Articolo indeterminativo 

 التنكير = ارتيكولو انديتيرميناتيفو أداة

Il verbo 

 فيربو الفعل = ال

Presente 

 مضارع = بريسينتى

Passato 

 ماضي = باّساتو

Futuro 

 مستقبل = فوتورو

Imperativo 

 أمر = إمبيراتيفو

L'infinito 

 المصدر = لنفينيتو

La punteggiatura 

 ترقيم = ال بونتيّجاتورا أداة

Preposizioni 

 حروف الجر = بريبوساتزيوني

 

 

 



 

 

 

 الــدرس االول

 

 االيطالية األبجدية

L’alfabeto italiano 

  إيتاليانو اللفابيتو

 

 

                    

 

 

 

 الدرس مرفق بفيديو موجود في المجموعة



 

 

 

 وهي حرف(11)من تتكون االيطالية االبجدية : 

 

A a , B b , C c , D d , E e , F f , G g , H h , I i , L l , M m , N n , O o , P p , Q 

q , R r , S s , T t , U u , V v , Z z. 

 

 :اآلتية االحرف اما

Jj , Kk , Ww , Xx , Yy 

 أجنبية الكلمة تلك فستكون ايطالية كلمة في وجدت اذا بمعنى االيطالية اللغة على دخيلة أحرف فتعتبر

 . ايطالي أصل من كلمة وليست االيطالية اللغة الى أدخلت و

 

 متحركة وحروف ساكنة حروف الى االيطالية اللغة في االبجدية تنقسم اللغات كباقي: 

 

 : Vocali ( فوكالي)المتحركة الحروف

 A,E,I,O,U 

 

 : Consonanti (كونسونانتي)ساكنة حروف هي الحروف وباقي

 B , C , D , F, G , H , L , M , N , P , Q , R , S , T , V , Z . 

 

 وهو جزء أهم الى االن نأتي: 

 .االيطالية؟؟؟ الحروف تنطق كيف

 ويسهل أجهزتكم في بحفظها لتقوموا صورة في أضعه ان فضلت) والفيديو الصورة في الموجود وهو

 (اهلها ينطقها كما لها لالستماع يمكنكم والفيديو ذلك أردتم متى لها الرجوع عليكم

 

 



 

 

 

 الكلمات في الحروف نطق على أمثلة : 

 

A …ape 

 .نحلة= أبى

 

B….bambino 

  .طفل = بامبينو

 

C….candela 

  .شمعة = كانديال

 

D…dado 

  .النرد مكعب = دادو

 

E….elefante 

  فيل = إليفانتي

 

F….farfalla 

  فراشة = فارفالال

 

G….gatto 

  قط = قاتّو

 

H….hotel 

  فندق = أوتيل

 



 

 

 

I….ippopotamo 

  النهر فرس=  إبّوبوتامو

 

J….jolly 

  الجوكر = جوللي

 

K….koala 

 الكواال دب = كواال

 

L….luna 

  القمر = لونا

 

M….mano 

  اليد = مانو

 

N….naso 

  االنف = نازو

 

O….orecchio 

  االدن = أوريّكيو

 

P….pesce 

  السمك = بيشي

 

Q….quadro 

  برواز في صورة =كوادرو



 

 

 

R….ramo 

  غصن = رامو

 

S….sole 

 الشمس = سولي

 

T….tavolo 

  الطاولة = تافولو

 

U....uva 

  العنب = أوفا

 

V….vaso 

  المزهرية = فازو

 

W….windsurf 

  االمواج ركوب = ويندسورف

 

X….xilofono 

  إكسيليفون=  إكسيلوفونو

 

Y….yogurt 

  الزبادي = يوقورت

 

Z….zucca 

 القرع=زوّكا



 

 

 

 الثاني الــدرس 

 

 1-نطق الحروف االيطالية

La Pronuncia italiana 
 

 البرونونشا ايتاليانا

 

 

         

 

 

 

 الدرس مرفق بفيديو موجود في المجموعة



 

 

 

 (الحرفC) 

 

 :ولكن يتغير نطقه اذا اتت بعده االحرف االتية (تشي)ينطق 

A-O-U-I-E-HI-HE  :ينطق كاالتي 

Ca كو   -     كاCo   -      كُوCu 

 Ceشى ت   - Ciتشي 

 Cheكَى    - Chiكي 

 

Ca  

Casa   =منزل  = كازا 

Cantare  =يغني  = كانتاري 

 

Co  

Costa  =تكلفة = كوستا  

Parco  =حديقة = باركو 

 

Cu 

Cubo  =مكعب = كوبو 

Cuore  =قلب = كووري 

 

Ci 

Cucina  =مطبخ = كوتشينا 

Cinema  =سينما = شينيمات 

 

Ce 

Celeste  =لون سماوي = شيليستىت 

Cento  =مائة  = شينتوت 



 

 

 

Chi 

Chiave  =مفتاح = كيافي 

Chiodo  =مسمار = كيودو 

 

Che 

Anche  =ايضا = انكى 

Neanche  =وال حتى = نيانكى 

 

 (الحرفG ) 

 

 :اآلتية األحرفبعده  أتت إذا (Cمثل الحرف) نطقهيتغير ( و جيبنطق )

A-O-U-I-E-HI-HE-N-LI :ينطق كاالتي 

 Ga قا-  Go   قو-  Gu  ُقو 

 Giجي -  Ge  َجى 

Ghi قي  - Ghe  َقى 

 

Ga 

 قا 

 Gatto =قط = قاتّو 

Gabbiano  =نورس = قابّيانو 

 

Go  

 قو

Gonna  =تنورة = قونّا 

Agosto  =اغسطس = أقوستو 

 



 

 

 

Gu 

 قو مضمومة

Gusto  =طعم = قوستو 

Lingua  =لسان = لينقوا 

 

      Gi 

  ّجي الجيم مشددة وكانك تقول دج

Giorno  =يوم = ّجورنو 

 Parigi =باريس = باريّجي 

 

Ge 

  جى مخففة

Gente  =ناس = جينتى 

Gentile  =مهذب = جينتيلي 

 

Ghi 

 قي

Funghi  =فطر = فونقي 

Unghia  =ظفر = أونقيا 

 

Ghe 

 قى مخففة

Ghetto  =مكان يسكنه اليهود /قرية  = قيتّو 

 

 

 



 

 

 

Gn 

 (ال ينطق ابداGني هنا الحرف)

 Lavagna =سبورة = الفانيا 

Montagna  =جبل = مونتانيا 

 

Gli 

 (.Gالحرف)لّي وهنا أيضا ال ينطق 

Famiglia  =عائلة = فاميليا 

Maglia  =تي شيرت = ماليا 

 

 (الحرفH أّكا) 

 

و لكنه ال ينطق إذا أتى بعدهما  (C-G)نطق الحرفين (Hالحرف) السابقة يغير األمثلةفي  رأيناكما 

 في بعض الكلمات للتمييز بينها وبين غيرها من الكلمات , مثل:  هنجد و ,أبدالوحده 

HO 

  تنطق أو . 

HANNO 

 . تنطق آنّو
 

 يتساءل الكثير من دارسي اللغة االيطالية : األمروعن هذا 

 )اذا لماذا يوضع هذا الحرف طالما هو الينطق؟؟؟!( 

 الجواب :

 آنّو( سننطقها  annoكلمة) رأينا إن وأيضا( لديهمومعناها)  آنّو( سننطقها hannoكلمة) رأينا إن

 (سنةولكن معناها )

 أو(سننطقها Oكلمة) رأينا إن وأيضا( لديا/عندي(سننطقها أو ومعناها)HOكلمة) رأينا إن وأيضا

 (اوولكنها ستعني)حرف عطف بمعنى 

 لهذا يستخدم هذا الحرف للتمييز بين بعض الكلمات التي تكون متشابهة في النطق والكتابة.



 

 

 

 

 

 ثــالــالث الــدرس 

 

 1-نطق الحروف االيطالية

La Pronuncia italiana 
 

 البرونونشا ايتاليانا

 

 

            

 الدرس مرفق بفيديو موجود في المجموعة



 

 

 

 (الحرفQ) 

 

 (U+VOCALIلهذا الحرف قاعدة خاصة وهي انه دائما يأتي بعده)

 (مثل:حرف متحرك+حرف أو )
 

Squadra  =سكوادرا=فريق 

Cinque  =تشينكوى=خمسة 

Quotidiano  = اعتياديكووتيديانو=صحيفة / شيء 

Qui  =كوي=هنا 

 

 الحرف (S) 

(بين حرفين متحركين ينطق )ز( و ليس )س( اي انك تنطق الكلمة كما لو ان فيها Sاذا وقع الحرف)*

 :(s(وليس)zحرف)

 

Viso  =فيزو=وجه 

Museo  =موزيو=متحف 

Casa  =كازا=منزل 

 

 :سينطق)ز((فانه b-d-g- m-n-r-v(قبل احد الحروف االتية)Sالحرف) أتىاذا *

 

Snello  =زنيللو=نحيف 

Smeraldo  =زميرالدو=زمرد 

Svizzero  =زفيدزيرو=سويسري 

Sbagliare  =زباليارى=فعل:يخطئ 

 

 



 

 

 

في النطق تماما وينطق فقط)ش( وكانه ليس موجود  سيختفي(فانه ce-ci(قبل)Sالحرف) أتى أما اذا *

 :نهائيا

 

Prosciutto  =بروشوتّو=لحم خنزير.  

Sciare  =شيارى=فعل:يتزلج 

Pesce  =بيشى=سمك 

 = Sceltaشيلتا=اختيار 

 

 اما في غير هذه الحاالت سينطق )س( بشكل عادي مثل:*

 = Boscoغابة  = بوسك 

Signora  =سيدة = سنيورا  

 Cestinoسلة المهمالت = شستينو= ت 

 

 ال(حرفZ) 

 

 :قبل احد الحروف المتحركة ينطق دز احيانا واحيانا ز عادية مثل أتى اذا *

 = Zeroصفر = دزيرو 

Zaino   =حقيبة ظهر = دزاينو 

 

   :بين حرفين متحركين فانه ينطق تس مثل أتى اما اذا *

Grazie   =شكرا = قراتسي 

 

 :مضاعف ينطق ايضا تس مثل أتى واذا *

Piazza  =بياتسا=ميدان 

  .ونطقها تستطيعون التعرف عليه اكثر بكثرة االستماع الى مفردات اللغة من ناطقيها فهي التتبع دائما هذه القواعد مالحظة الحروف



 

 

 

 

 lezione La quarta الرابع الــدرس 

 

 

  1-التذكير و التأنيث

Maschile e Femminile 

 ماسكيلى اي فيّمينيلى

      

 

 



 

 

 

 :االيطالية من ناحية التذكير و التأنيث سماءاألساسية لأل اعدوالق

 

 

 : القاعدة االولى 

 

 (تكون مذكرة , مثل:Oالمنتهية بحرف) سماءاأل

 

Il bambino  =الطفل = ال بامبينو 

Il ragazzo  =الولد = ال راقادزو 

=  Il pappagallo الببغاء = ال بابّاقالّو 

L'amico  =الصديق = الميكو 

Il libro  =الكتاب = ال ليبرو 

 

 : القاعدة الثانية 

 

 (تكون مؤنثة , مثل:Aالمنتهية بحرف) سماءاأل

 

La bambina  =الطفلة = ال بامبينا 

La ragazza  =البنت = ال راقادزا 

La gatta القطة = ال قاتّا 

La testa  الراس = ال تيستا 

La matita  القلم = ال ماتيتا 

 

 



 

 

 

 

 : القاعدة الثالثة 

 

 (اما تكون مذكرة او مؤنثة مثل:Eالمنتهية بحرف) سماءاأل

 

 المذكر:

Il padre   =االب = ال بادرى 

Il cane   =الكلب = ال كانى 

Il dottore  =الدكتور)الجامعي( = ال دوتّورى 

Il fiore  =الزهرة = ال فيورى 

Il sale   =الملح = ال سالى 

 

 المؤنث:

La chiave   =المفتاح = ال كيافى 

La madre   =االم = ال مادرى 

La pace   =السالم = ال باتشى 

L'ape   =النحلة = البى 

La frase   =الجملة = ال فرازى 

( بمعنى مذكر mبالرجوع الى القاموس حيث ستجد مكتوب بجانب كل كلمة ) سماءوتعرف هذه األ

 (بمعنى مؤنث, او من اداة التعريف التي تسبقها ان كانت مؤنثة او مذكرة . fاو)

 

 

 (هذه الحروف التي سبقت بعض الكلمات هي ادوات تعريف وساقوم بشرحها في الدروس القادمة ان شاء هللا.Il-L'-Laتوضيح: )#



 

 

 

 

 

  lezione La quintaالخامس  الــدرس 

 

  2-التذكير و التأنيث

 المؤنثة سماءالخاصة باألالقواعد 

 

 

      

 

 

 



 

 

 

 القاعدة االولى : 

 

 (تكون مؤنثة, مثل:O)ـتنتهي بحرف أسماءالمؤنثة هناك  سماءلأل األساسيةخالفاً للقاعدة 

La radio   =الراديو = ال راديو 

La foto  =الصورة = ال فوتو 

La mano  =اليد = ال مانو 

 

  الثانية القاعدة: 

 

 (تكون مؤنثة, مثل:tà-tù )ـالمنتهية ب سماءاأل

La facoltà  =ال فاكولتاَ=الكلية 

La città  =ال شيتّاَ=المدينة 

La virtù  =ال فيرتو=الفضيلة 

La gioventù  =)ال جوفينتو=الصبا)سن الشباب 

 

  الثالثة القاعدة: 

 

 (تكون مؤنثة, مثل:ioneالمنتهية ب) سماءاأل

La lezione  ==المحاضرةالــدرس ال ليتسيونى/ 

La stazione  =ال ستاتسيونى=المحطة 

La colazione  = االفطار=كوالتسيونىال 

 

 



 

 

 

 : القاعدة الرابعة 

 

 (تكون مؤنثة, مثل:المفرد()وهي في حالة iالمنتهية بحرف) سماءاأل 

La crisi  =ال كريزي=االزمة 

L'oasi  =ألوازي=الواحة 

L'analisi  =الناليزي=التحليل 

 

 

  الخامسة القاعدة: 

 

 .ل منها(الفواكه مؤنثة)عدا القلي أسماء

 

  السادسة القاعدة: 

 

 .الجزر كلها مؤنثة األقاليم والمدن, البلدان,  أسماء

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 La sesta lezioneالسادس  الــدرس 

 

  3-التذكير و التأنيث

 المذكرة سماءالقواعد الخاصة باأل 

 

 

 

      

 



 

 

 

  االولى القاعدة: 

 

 (تكون مذكرة , مثل:Aتنتهي بحرف) أسماءالمذكرة هناك  سماءخالفاً للقاعدة االساسية لأل

Il problema  =ال بروبليما=المشكلة 

L'artista  =الرتيستا=الفنان 

Il programma  =ال بروقراّما=البرنامج 

Il clima  =ال كليما=المناخ 

 

  الثانية القاعدة: 

 

 (تكون مذكرة, مثل:oreالمنتهية ب)  سماءاأل

Il dottore  =)ال دوتّورى=دكتور)جامعي 

Il professore  =)ال بروفيّسورى=أستاذ)جامعي 

Il signore  =ال سينيورى=السيد 

 

  الثالثة القاعدة: 

 

 (تكون مذكرة, مثل:consonantiالمنتهية بحروف ساكنة) سماءاأل

 Lo sport =لو سبورت=الرياضة 

Il film  = فيلم=الفيلمال 

Il compiuter  =ال كومبيوتير=الحاسوب 

 

 



 

 

 

  الرابعة القاعدة: 

 الفواكه تكون مذكرة, مثل: أشجار أسماء

il melo  =ال ميلو=شجرة التفاح 

il Castagno  =ال كاستانو=شجرة الكستناء 

 

  الخامسة القاعدة: 

 

 والبحار كلها مذكرة. واألنهارالجبال  أسماء

 

  السادسة القاعدة: 

 

 .األسبوع أيامفهو الوحيد المؤنث من  األحدكلها مذكرة عدا  األسبوع وأيام األشهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  La settima lezioneالسابع  الــدرس 

 

 1-المفرد والجمع

Singolare e Plural 

 سينقوالرى اي بلورالي

 

         

 

 

 



 

 

 

 في اللغة االيطالية سماءالعامة لجمع األ اعدوالق

 

  االولى القاعدة: 

 

 : (e(الى)a(تجمع بتبديل الحرف)aالمؤنثة المنتهية بحرف) سماءاأل

La bambina----le bambine  

 لي بامبينى=اطفال)جمع مؤنث(-------ال بامبينا=الطفلة

 (لنجمع االسم(e(بحرف)a)بدلنا الحرف)

La ragazza-------le ragazze  

 لى راقادزى=البنات-----ال راقادزا=البنت

La matita------le matite   

 لى ماتيتى=االقالم------ال ماتيتا=القلم

 

 

  الثانية القاعدة: 

 

 :(i(الى)o(تجمع بتبديل الحرف)oالمذكرة المنتهية بحرف) سماءاأل

 

Il bambino------I bambini 

 اي بامبيني=االطفال)جمع مذكر(-----ال بامبينو=الطفل 

 (لنجمع االسم(i(بحرف)o)بدلنا الحرف)

Il ragazzo------I ragazzi  

 اي راقادزي=االوالد-----ال راقادزو=الولد

Il libro-----I libri  

 اي ليبري=الكتب-----ال ليبرو=الكتاب



 

 

 

  الثالثة القاعدة: 

 

 (.i(الى)e(تجمع بتبديل الحرف)eالمؤنثة والمذكرة المنتهية بحرف) سماءاأل

 

 مذكر:

Il cane------I cani   

 اي كاني=الكالب-----كانى=الكلبال 

 (لنجمع االسم(i(بحرف)e)بدلنا الحرف)

Il fiore------I fiori  

 اي فيوري=االزهار-------ال فيورى=الزهرة

 

 مؤنث:

La chiave--------le chiavi   

 لى كيافى=المفاتيح-------ال كيافى=المفتاح

La frase-------le frasi   

 فرازي=الجمللى ------ال فرازى=الجملة

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الثامن الــدرس 

 

 1-المفرد والجمع

 المؤنثة سماءالقواعد الخاصة بجمع بعض األ

 

 

 

 

 



 

 

 

  االولى  القاعدة: 

 

 (بدلها, مثل:i(و وضع)oالمذكرة بحذف ) سماء(تجمع مثل األO)بــالمؤنثة المنتهية  سماءاأل

La mano-----le mani 

 لي ماني=االيدي----ال مانو=اليد

 

  الثانية القاعدة: 

 

 (بدلها, مثل:che(و وضع)ca(تجمع بحذف )ca)ــالمؤنثة المنتهية ب سماءاأل

L'amica----le amiche 

 لي اميكى=الصديقات ----الميكا=الصديقة

La vacca----le vacche 

 لى فاّكى=البقرات----ال فاّكا=البقرة

 La marca-----le marche 

 لى ماركى=العالمات التجارية---التجاريةال ماركا=العالمة 

 

  الثالثة القاعدة: 

 

 (بدلها, مثل:ghe(و وضع)ga(تجمع بحذف )ga)ــالمؤنثة المنتهية ب سماءاأل

La lega----le leghe 

 لى ليقى=روابط/اتحادات----ال ليقا=رابطة/اتحاد

La bottega----le botteghe 

 لى بوتّيقى=دكاكين----بوتّيقا=دكان



 

 

 

  الرابعة القاعدة: 

 

 (بدلها, مثل:ce(و وضع)cia(تجمع بحذف )cia)ــالمؤنثة المنتهية ب سماءاأل

La pancia----le pance 

 لى بانتشى -----ال بانتشا=البطن

La coscia----le cosce 

 لى كوشى=افخاذ----ال كوشا=فخذ

 

 (,مثل:cieتجمع ب) متحرك(وتكون مسبوقة بأي بحرف ciaالمنتهية ب)  سماءاأل عندما تكونلكن  #

La camicia---le camicie  

 . ( (i(يوجد حرف متحرك وهو )ciaبمعنى انه قبل))

 

  الخامسة القاعدة: 

 

 (بدلها, مثل:ge(و وضع)gia(تجمع بحذف )giaالمؤنثة المنتهية ب) سماءاأل

La pioggia----le piogge 

 لى بيودجى=االمطار----ال بيودجا=المطر

 (,مثل:gieتجمع ب) متحرك(وتكون مسبوقة بأي بحرف giaالمنتهية ب)  سماءاأللكن عندما تكون  #

 La valigia----le valigie 

 ((.i(يوجد حرف متحرك وهو )giaبمعنى انه قبل))

 

 

 

 



 

 

 

 ...فقط تجمع اداة التعريف التي تسبقها , وهي:تجمع مؤنثة ال أسماء هناك

 

1 

 

 (à,ùالمنتهية بحرف منبور) سماءاأل

 

La città----le città 

 لى شيتّا=المدن----ال شيتّا=المدينة

La virtù----le virtù 

 لى فيرتو=الفضائل----ال فيرتو=الفضيلة

 

1 

 

 (, مثل:iالمنتهية بحرف) سماءاأل

 

La crisi----le crisi 

 لى كريزي=االزمات----ال كريزي=االزمة

L'oasi----le oasi 

 لى اوازي=الواحات----ألوازي=الواحة

 

 

 

 



 

 

 

 التاسع الــدرس 

 

 3-المفرد والجمع

 المذكرة سماءالقواعد الخاصة بجمع بعض األ

 

 

 

 

 

 



 

 

  االولى القاعدة: 

 

 (, مثل:i(تجمع بحرف)a)ــب المذكرة المنتهية سماءاأل

Il problema---i problemi 

 اي بروبليمي=المشاكل----ال بروبليما=المشكلة

Il profeta---I profeti 

 اي بروفيتي=االنبياء----ال بروفيتا=النبي

 

  الثانية القاعدة: 

 

 (بدلها, مثل:i(و وضع)io(تجمع بحذف)io)ــب المذكرة المنتهية سماءاأل

Il figlio---I figli 

 اي فيليي=االبناء----ال فيليو=االبن

Il bacio---I baci 

 اي باتشي=القبل----ال باتشو=القبلة

 

  الثالثة القاعدة: 

 

 (بدلها, مثل:chi(و وضع)co(تجمع بحذف)co)ــالمذكرة المنتهية ب سماءاأل

Il cuoco---I cuochi 

 اي كووكي=الطباخين---ال كووكو=الطباخ

Il banco---I banchi 

 اي بانكي=المقاعد----ال بانكو=المقعد

 

 



 

 

  الرابعة القاعدة: 
 

 (بدلها, مثل:ici(و وضع)icoبحذف) (تجمعico)ــب المذكرة المنتهية سماءاأل

L'amico----gli amici 

 لّي اميتشي=االصدقاء---الميكو=الصديق

Il medico----I medici 

 اي ميديتشي=االطباء----ال ميديكو=الطبيب

 

  الخامسة القاعدة: 
 

 (بدلها, مثل:ghi(و وضع)go(تجمع بحذف)go)ــب المذكرة المنتهية سماءاأل

L'albergo---gli alberghi 

 لّي البيرقي=الفنادق----اللبيرقو=الفندق

Il lago---I laghi 

 اي القي=البحيرات----ال القو=البحيرة

 

 ...فقط تجمع اداة التعريف التي تسبقها , وهي:تجمع المذكرة  أسماءهناك 

 

1 

 (, مثل:ù.èالمنتهية بحرف منبور) سماءاأل

=  Il caffè-----I caffèال كافّى=القهوة 

Il minù-------I minù  =ال مينو=القائمة 

1 

 مثل: ساكنالمنتهية بحرف  سماءاأل

 =  Lo sport---gli sportلو سبورت=الرياضة 

 = Il film---i filmال فيلم=الفيلم 

 



 

 

 

 

 العاشر الــدرس 

 

 4-المفرد والجمع

 (irregolare  التي لها جمع شاذ) سماءبعض األ

. 

 

 

           

 

 

 

 جمعها مفرد مؤنث مع اداة تعريف جمع مؤنث, مثل : يكون مفردها مذكر و سماءبعض األ 

 



 

 

 بعض اعضاء الجسم, مثل : أسماءأبرزها 

Il braccio----le braccia 

 لى براتشا=االذرع---ال براتشو=الذراع

Il ditto----le dita 

 لى ديتا=االصابع---ال ديتو=االصبع

Il labbro----le labbra 

 الشفاه---لى البّرا---البّرو=الشفةال 

Il ginocchio---le ginocchia 

 لى جينوّكيا=الركب---ال جينوّكيو=الركبة        

= Il ciglio---le cigliaلى تشيليا=رموش---ال تشيليو=الرمش 

Il sopracciglio---le sopracciglia 

 لى سوبراتشيليا=الحواجب---ال سوبراتشيليو=الحاجب

L'osso---le ossa  =لى اوّسا=عظام---لوّسو=عظم  

 

 ومنها ايضا :

l'uovo---le uova  =بيض---بيضة 

il corno---le corna  =قرون---قرن 

il muro---le mura  =حوائط/اسوار---حائط/سور 

il frutto---le frutta  =ثمار---ثمرة 

 

 

 

 

 تستخدم فقط في صيغة الجمع وليس لها مفرد, مثل: سماءبعض األ 



 

 

 

I pantaloni  =البنطلون 

= Gli occhialiالنظارة 

 Le forbici =المقص 

 

 تستخدم فقط في صيغة المفرد وليس لها جمع, مثل: سماءبعض األ 

 = La genteالناس 

= La frutta الفاكهة 

 L'uva =العنب 

Il sangue  =الدم 

 

 (:او مؤنث لها جمع شاذ )اليعتمد على نهايتها او على كونها مذكر سماءبعض األ 

 

L'uomo---gli uomini 

 رجال---رجل

Il dio---gli dei 

 ارباب/الهة---رب/اله

Il bue---buoi 

 ثيران---ثور

 

 يتبع...


