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ُالتََّسوُّقُ 

 1احِلوارُ
وَسْهالًُُُ:عُ ائُِالبَُ أْهالًُ

: أ رِيد ُم ْعَجماًُِمْنَُفْضِلكَُُُالطَّاِلب 
  ُ ُُ:عُ ائُِالبَُ ْعَجَمُالَعَرِبَّ.ُوَماَذاُت رُِ

 
أَْيضاًُد ُيتَ َفضَِّلُامل

: ُُالطَّاِلب  ِةُوَِكَتاَبُالَقَواِعدُِِكَتاَبُالِقراءَُأ رِيد ُُ
ُُ:عُ ائُِالبَُ ُِكتَُ ُالَقَواِعدُُِالِقرَاَءةُُِبُ اَهَذا وِكَتاب 

: ُُالطَّاِلب  َدف ََْتاًُوقَ َلماًُأ رِيد ُ

ُ ف ْتَ َرُوالَقَلَم.َُهلُت رِيد َُشِئاًُآَخرَُُُ:عُ ائُِالبَُ تَ َفضَِّلُالدَّ
: الُوش ْكراًُُُالطَّاِلب 

ُُ:عُ ائُِالبَُ َطلُ 
ُامل رِيَاالًُُونََُثالثُ وب 
: تَ َفضَّْلَُهَذاَُثالث وَنُرِيَاالًُُُالطَّاِلب 
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2ُاحلوارُ
ُِخْدَمٍة؟َُأيَُّاًُبًَُمْرحَُُ:عُ ائُِالبَُ
ُ
َ
ََُسَكاًُوحلََماًُوَدَجاجاًُأ رِيد ُُ:أةُ رُْامل

ُ

يُاللََّحَمُوالسََّمَكُوالدََّجاَج.ُماذاُتَ َفضَّلُ:عُ ائُِالبَُ
ُت رِيديَنُأَْيضاً؟

ُ
َ
وَطَماطُُِِخَياراًُأ رِيد ُُ:أةُ رُْامل ُمَُوَبَصالًُ
اخلَِياَرُوالَبَصَلُوالطََّماِطَم.ُوَماَذاُيُتَ َفضَّلُ:عُ ائُِالبَُ

ُت رِيديَنُاَْيضاً؟
ُ
َ
ُس كَّراًُوَشاياًُوب  ّناًُأ رِيد ُُ:أةُ رُْامل

ُ

ُ

ت رِيديَنُُالسُّكََّرُوالشَّاَيُوالُب َّ.َُهليُتَ َفضَّلُ:عُ ائُِالبَُ
ُ؟َشيئاًُآَخرَُ

ُ
َ
َُةُاملِْلحُِوع ْلبَُُبَ ْيضُِالطََبَقُنَ ْعم,ُُ:أةُ رُْامل

ُ
ُ

ََُثانوَنُُ:عُ ائُِالبَُ طلوب 
َ
ُِديَنراًُامل

ُ
َ
ُتَ َفضَّْل,َُهذاَُثانوَنُدينراًُُ:أةُ رُْامل

ُ

ُ

ُ

ُ



 

3 
 

3ُاحِلوارُ
ُتَ َفضَّْلَُأيَُِّخْدَمٍة؟ُالبائع:

ُأ ريد َُقميصاًَُلْوََُسَْحتَُُاملشَتي:
  

ُ

َهَذاَُقميٌصُُه نا,َُهذاُِقْسم ُالق ْمَصاِن.تَ َفضَّْلُُالبائع:
ُوهُضُ أَبي ُوَهَذاَُأْْحَر  ُوَهَذاَُأْزَرق  َُذاُأْسَود ُوَهَذاَُأْصَفر 

؟ُِبَكمُُِاملشَتي: ُالَقميص 
ُِبِعْشرِيَنُُالبائع: ُِديناراً.َُأيََُّقِميٍصُت رِيد ؟الَقميص 

ُأ ريد ُالَقميَصُاأَلْزَرقَُُاملشَتي:
ُ

.َُلَديْ َناُأَثْ َواٌبََُجيَلةٌَُُهَذاُالبائع: ُاأَلْزَرق  ُه َوُالَقميص 
؟ُمُِِبكَُُاملشَتي: ُُالث َّْوب 

ُ

ُبَِثالِثنَيُديناراًُُالبائع: ُالثَّوب 
ُضَُأ ريد ُالثَّوَبُاألبيَُُاملشَتي:

ََُخْس وَنُديناراًُُالبائع: طلوب 
َ
ُامل
ُتَ َفضَّْلَُهِذِهََُخْسوَنُديناراًُُاملشَتي:

ُ
ُ

ُ

ُ

ُ
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 الِفْقَرَة ثُمَّ َأِجْب األْسِئَلةَ  قْ َرأا
يَلةٌُاآلنُيفُِقْسِمُاألثْ َواِب.ُُإىلُالسُّوِق.ُه وََُُذَهبََُماِلٌكُ ,ُوَهَذاُثَ ْوٌبُِجّداً.َُهَذاُث  ْوٌبَُُهِذِهُأْثواٌبَُجَِ أَْزَرق 

ُِبَسِبِعنَيُرِيَااًل,ُوالثَّوبُ أبْ يَُ ُأَْزَرق  .ُالث َّْوب  ,ُوَهَذاُثَ ْوٌبَُأْصَفر  ُبِِتْسِعنَيُرِيَاالًُُض  ُُ,ُوالث َّْوبُ األبْ َيض  األْصَفر 
َُكِثرٌيُِجدُُّ؟ُالُي ريد ُالث َّْوَبُاألبْ َيَض.ُالث َّْوبُ بَِثالِثنَيُرِيااًل.َُماَذاُي ريد َُماِلكٌُ ُبِِتْسِعنَيُرِيَااًل.َُهَذا ُاً.ُماِلكٌُاألبْ َيض 

ُبَِثالِثنَيُرِيَااًل.ي رِيد ُُالث َّْوَبُ ُاألْصَفر  ُاأَلْصَفَر.ُالث َّْوب 
 أيَن َماِلٌك اآلن؟ .1
 ِبَكِم الث َّْوُب األبْ َيُض؟ .2
 ُب األْزَرُق؟ِبَكِم الث َّوْ  .3
 ِبَكِم الث َّْوُب اأَلْصَفُر؟ .4
 ماَذا يُريُد ماِلٌك؟ .5

 الِفْقَرَة ثُمَّ َأِجْب األْسِئَلةَ  قْ َرأا
ُإىلُالسُّوِق.ُراِشٌدُي ريد َُقميصاً.ُ ُِقْسم ُالق ْمصََُهَذاُرَاِشد َُيْذَهب  اِن.َُهِذِهُق ْمَصاٌنََُجيَلٌة:َُهَذاَُقميٌصُأبَيض 

.ُالَقميُوهذاَُقميصٌُ ُوَهَذاَُقميٌصُأْْحَر  ُبِعْشريَنُرِيَُأْصَفر  ُاألبَيض  ُاأَلْصَفًرُبِثالثنَيُرِيَااًل,ُص  ااًل,ُوالَقميص 
ُبَأْربَعُِ ُاألْْحَر  ُاللَّْوَنُاشُِنَيُرِيَااًل.ُرَُوالَقميص  بُّ ُالللَّْوَنُاألبْ َيَضُوالُُيِ  بُّ .ُرَاِشٌدُُيِ  ُاألبْ َيض  ٌدُي ريد ُالَقميص 

 األْْحََر.
 إلى أيَن َيذهُب رَاِشٌد؟ .1
 َماَذا يُرِيُد راِشٌد؟ .2
 ِبَكِم الَقميُص األبْ َيُض؟ .3
 ِبَكِم الَقميُص األْصَفُر؟ .4
 ِبَكِم الَقميُص األْحَمُر؟  .5
 ِبَكِم َقميُص رَاِشٍد؟  .6

 الِعبَ َراتَ ْكِمْل اقْ َرْأ الِفْقَرَة ثٌمَّ أ
ُالزَّْوج ُواُيفَُشقٍَّةَُجديَدٍة.ُاألْسَرة ُت ريدُ ُْسك ن ُاآلناألْسَرة ُتَُ ْوَجة ُإىلُِقْسِمُاألَثَاِث.ُلزَّبَ ْعَضُاألَثاِث.َُيْذَهب 

يٌلُِجّداً.ُماذاُت رِيد ُاأل ْسَرة ؟ُت ريد ُ َوف  ْرناًُوَسخَّاناًُوتِْلَفزاً.َُتَضع ُالزَّْوَجة ُالثَّالثََةُوالف ْرَنُيفَُجًةَُُثالَهَذاُأثاٌثَُجَِ
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ْطَبِخ.ُوتَُ
َ
َُفِةُالنَ ْوِم.ُالشَّقَّة ُاآلَنََُجيَلٌةُِجّداًُيفُالغ رَُْضع ُالسَّخَّاَنُيفُاحَلمَّاِم,ُوَتَضع ُالِتْلَفاَزُامل

 أْكِمْل:
 اأُلْسَرُة َتْسُكُن في................. .1
 ُتريُد اأُلْسَرُة بَ ْعَض ................ .2
 ..و.............و..........و.......ِهَي ُتريُد.......... .3
, وَتْضُع الِتْلَفاَز ثَّالَجَة في............وَتَضُع ..............في الَحمَّامِ تضع الزوجُة ال .4

 ...............في
 ا  الشَّقَُّة اآلَن ............ِجد   .5

 الِفْقَرَة ثُمَّ َأِجْب األْسِئَلةَ  قْ َرأا
ُإىلُالسُّوِقُبِالسَّيَّ ََساِءُلِلتََّسوُِّق.ُاأل ْسَرة َُتْذَهب 

ُإىلُالسُّوِقُيَ ْوَمُاخلَميِسُيفُامل اَرِة.ُاأل مُُّت رِيد ُاأل سءَرة َُتْذَهب 
ُي ريد َُصِحيَفًةُوِكتاباً,ُااِلْبن ُي ريد ُقَ َلماًُوااِلبْ َنة ُت ريد َُدفْ ََتاً.ُالسََّمكُ  بَِأْربَِعنَيُرِيَاالًََُُسَكاًُوبَ ْيضاًُوَطماِطَم,ُاأَلب 

ُبُِ ُبِعْشريَنُرِيااًل,ُوالَقَلم َُواحَُُِسبَ ْعِةُرِياالٍتُوالطَّماِطَمُِِبَْمَسِةُرِياالٍتُوالصَِّحيَفة ُبرِيالٍُوالبَ ْيض  ٍد,ُوالِكتاب 
ََُثان وَنُرِيااًل.ُ طلوب 

َ
ُبَأْربَ َعِةُرِياالٍت.ُامل فْ تَ ر  ُبَثالثَِةُرِياالٍتُوالدَّ

 َمَتى َتْذَهُب اأُلْسَرُة إلى السُّوِق؟ .1
 في أيِّ َوْقٍت َتْذَهُب؟ .2
 َتْذَهُب إلى السُّوِق؟َكْيَف  .3
 رِيُد اأَلُب؟َماَذا يُ  .4
 يُريُد االبُن؟ ماذا .5
َنُة؟ .6  ماذا تريد الغب ْ
 ِبَكِم السََّمُك؟ .7
 ِبَكِم البيُض؟ .8
 بكِم الدَّفْ تَ ُر؟ .9

 

ُ


