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Unit 5: Buying some things from the market 

 شراء بعض األشیاء من السوق

 

 1 أجب عن األسئلة حول النص۔
 

 كانت مریم وأمها بحاجة إلى بعض األشیاء للبیت. أحببت أن تشتري مریم بعض المالبس الجدیدة.

 اشتریتا كیلو تفاح ونصف كیلو صبار وكیلو جرامین من البرتقال.

 اشترت مریم ثالث كیلو جرامات بندورة وخمسة كیلوجرامات بطاطا  وكیلو جرامین كوسى وبطیخین.

 اشتریتا اللحوم من الجزار.

 دفعت اُألم للخضار والفواكه ثمانیة ریاالت.

 دفعت اُألم للحوم عشرة ریاالت ونصف.

 انتظرت مریم وأمها في مقهى « سكند كب» األب.

 اتصلت األم بزوجها حتى تقول له أنه یأتي إلى مقهى « سكند كب »

 اتصلت مریم بصدیقتها لتسألها إن كان عندها وقت لتذهب مع مریم إلى السوق.

 اشترت مریم من السوق ثالث بلوزات وتنورة وبنطلونین.

 

 2 ما هي الخضار والفواكه؟

 استخرج من النص أنواع الفواكه والخضار:
 

 الخضار الفواكه
 بطاطا تفاح

 كوسى صبار
 بندورة برتقال

 بطیخ 
 



 3 ما هي الفواكه والخضار؟

 الفواكه الخضار

 1 رمان 1 فلفل أصفر

 2 انجاص 2 فطر

 3 عنب 3 ذرة

 4 لیمون 4 جزر

 5 كرز 5 باذنجان

 

 اكتب عن یوم مریم في السوق۔1.

 ذهبت مریم مع أمها إلى السوق ألن األم ترید بعض األشیاء.

 أوًال  ذهبت مریم إلى سوق الفواكه والخضار واشتریا بعض األشیاء من هناك.

 ذهبت أیضًا إلى الجزار والمخبز.

 اتصلت مریم بصدیقتها ألنها تذهب مع مریم إلى السوق لیشتریا بعض المالبس.

 

 تخیل أنك أبو مریم، كیف تشرح یوم مریم وأمها في السوق؟2.

 البارحة ذهبت زوجتي مع ابنتي إلى السوق واشتریا بعض األشیاء.

 اشتریا خضار وفواكه ولحم واشتریا بعض الحلویات.

 أنا كنت في البیت.

 زوجتي اتصلت في وقالت لي إنها تنتظرني في مقهى.

 

 قواعد األعداد من واحد إلى عشرة: اقرأ األمثلة وثم أكمل القواعد المكتوبة۔3.
 عندي أٌخ واحٌد۔1.

 في شارعي مخبزان۔2.

 اشتریت ثالثَة كیلو جراماٍت من البطاطا۔3.

 في الفصِل أربعُة طالٍب وأربُع طالباٍت۔4.

 دفعت أم مریم خمسَة ریاالٍت۔5.

 كیلو العنِب بعشِر لیراٍت۔6.



 والَدّي متزوجان منذ ثماني سنواٍت۔7.

 اتصلت بك ست مراٍت۔8.

 كنا في السوِق خمس ساعاٍت۔9.

 استغرق السفر ساعَتین۔10.

 

 ⇐ أكتب عدد واحد  خلف / وراء  الكلمة المعدودة وتعدل الكلمة المعدودة والعدد واحد بال  ــجنس ۔

 مثال: َبیت  واحد   /  ساعة  واحدة

 

 ⇐ أستخدم  الـمثنى  للعدد اثنان، یعني أضیف نهایة -ـــان / -ـــتان للكلمة المعدودة في حالة  الــمثنى  ونهایة

ــــین/ -ـــتین  في الحالَتي اإلضافة والمنصوب. وإذا أضفت صفة للكلمة المعدودة علي أن أكتبها أیضًا في - 

 المثنى۔

 مثال: بیتان  /  ساعتان  /  وصلت قبل ساع  ـــتین  إلى البیت۔ / أقرأ درس  ــین  كل یوم۔  /  هنا طاولتان

 كبیرتان

 

 ⇐ أكتب األعداد من ثالثة إلى عشرة  بالجمع  الكلمة المعدودة ویكون  جنس  العدد عكس  جنس  الكلمة

 المعدودة۔ الكلمة المعدودة یجب أن تكون في الجمع المنكر وحالة  الـإضافة .

 مثال: ثالثة ُطالٍب / ثالث طالباٍت

 

 اكتب التعبیرات المسطرة في الجمل التالیة في المثنى۔4.

 

 عندي أخ  ان  وأخ  تان ۔1.

 ُنشاهد التلفزیون ساع  تین  كل یوم۔2.

 اشترینا بنطلو نین ۔3.

 دفعت دوال رین .4.



 في غرفتي خزان  تان  كبیر تان.5.

 

 اكتب التعبیرات المكتوبة بین قوسین ككلمات( انتبه على استخدام القواعد الصحیحة)۔5.
 

 أشتري   كیلو  فریز من السوق۔1.

 درست  ثالث ساعاٍت  مساء البارحة۔2.

 في بیتنا  سبع غرف ۔3.

 أخي الصغیر  خمس سنوات4.

 في األسبوع الماضي قرأنا  ثالثة كتٍب  في الدروس۔5.

 في شركة أبي یعمل  عشرة   موظ  فین6.

 شاهدوا الفیلم  مرتین7.

 عنده  أربع أخوات وثالثة إخوة۔8.

 في األسبوع  سبعة أیاٍم9.

 نبدأ بالدراسة بعد  ستة أشهر۔10.

 

 صح أم خطأ؟ تصحیح األخطاء۔6.

 

 دفعنا  ثالثة  دوالرات۔1.

 قضوا أربع  ساعات  في المدینة۔2.

 اشتریت  خمسة  بلوفرات وتنورتین البارحة۔3.

 قابلت  ستة  أصدقاء في الحدیقة۔4.

 رأینا  تسعة  ِجمال في الطریق۔5.

 زرنا مدینة صاللة  خمس  مرات في السنة الماضیة۔6.

 صدیقي عنده  قطان7.

 سأل الطالب  عشرة  أسئلة في دقیقة  واحدة۔8.

 


