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الثالثةالحلقة   

 

تعتبررالترتاة رردلفررر للررافةلتر عالرردلتر مفمرردللليرر ل ي رردلر ملمرردرلليرر لب ررى لفف لبرر  الت مرر  لللرترر لف  لررر ل

كلفرى يررللت مرر  لللرر لتبف ررلخلتررررعبدلىلا تبررلاتخلتفل جتلرررل ل للة رر ل  ة م مرردللرر لرملت ررلل  سررت   يللمف مررل

 يررللب  سرر لتررر لتي ة م مرردلفرىرر لترع  مرردلف امرر لتاة تيررلللتفلرررل ل للة رر لبلر مرردلترعابمرردلففامرر لت لتتاة

فريررجتلترمررا لالف املىمررر لل  يررللتفلىمرررلتتاة يررللب ررى لترررررم لفرىرر فرمل ررللالف امل ررللتر  رررف ل رر ل

لتر لتر مدلتي ة م مدلبطام دلسي دلف بسطدلة تكرللللفتر  اتخللس تع  لترمف لىم مدلتاة دلترة  

ل

  :لتاليةالقصيرة ا الفقرةاقرأ  ➢

ساامع   ممكاا  ياااهى الااا الاا  المطعاام الااا  تحبياا  هاا  تحبااي  يراارا للع اااا   مساااا الرياارا ايااا قاال طريقاال للمياا   ا   

 ا  لديهم طبق باستا جديد وسعره ممتا ! ما رأي   

 

؟ل   ررر لالت رررارلىمرررر لرسررر لكلالتاتعررردلت لتا رررالسررري لةررر تكلل رررطلترررلب ل ررر لتر  رررا ىمررررلم ى  ررر لف لتتررراة ل رررج ل

تر طررفتخلترترر لف ررعيللر ررللتر رر ادلفر رر لسرربمتالتر  رريف لرررالبررلر با لف ررفلبرر فا لسررمط ع ل رر لتسرراتالترتاة رردل

لترسامعدلريج لترة   ل

لمةدلت لفر  ل  ل ج لتر صل"سؤت لف لة  د"لففاك:ل ❖

بطبمعرردلتررررل لمررت لتر مرر ل جتل ررللىل ررخلترعبررلا لتفلتررر صلتر ىتررفدل"سررؤتاكلت لة  ررد"ل رر ل رر  ل ررات  لتررر صرللع رر ل

كلمىررف لسررؤتاكلت ررللت لررر ل ف ت لسررؤت لل  يررللبيررج لتررلررردللفةرر  ررات  لتررر صل  لفةرر خلف ت لسررؤت للررل لتررر صلتر ىتررفدلت  لًمررل

للتعتبالة  دلترامرمدلتفلة  دل ل مدرل

ك:لمة ❖ لف لتر  ل   ل ج لترعبلا لتفلترة  درلل   دلثل مل

 رر ل رر  للف لتررر  ل  رر لترة  رردل  رر  ررللىل ررخل ررج لترعبررلا لتفلترة  رردل"سررؤتاكلت لة  رردلترررامرمد"لل جتبعرر لتر مرر ل

  رر لترتاة رردلفر يرر لتررر صلفىثررال  رر لف لت ررارل رر ل ررج لرللرر   لترة  رردل يرر لةرر تكلتر عرر لتر فةررف لبلرة  رردلتفلترسررؤت 

ترسررؤت لتتررر  ل رر ل رر  لرررر لبلر ل رر للف ل رر  للرر لترف ررخلتررررلر لمررر  لف ل رر لتتررر  ل رر ل رر  لترة  رردلتفل

لل لتر ست ب رلفبلر  ترالتر  م ل   لتر م ل جتل للىل خلترة  دل) ل  لففل  لاةلتفل ست ب (

 تاكر ❖

فةررف ل  طرردلل رر  ل   مرردلتاة رردلل ررا لتتىررف ل رر ل رر  لسررطفالل  ررف لبت سررم لتر  ررا لرسرردلتر  طرردلفتر لررر درللع رر ل

 ترراف لررر للللررلب ا ررجتلمع رر لت لترة  رردل رر لت تيررخلفم ى  ررلللررر يللفتاة تيررلل  رر لررر ترلت ررلللرر لرلررردلتر لررر دلل

لفم ى  لتاة دلتر  ا لتر لرم لفةف ل  طدرللم ى  للر يللفتاة تيللل

ل

ل

ل



 السابقة ويحللها:    الفقرة التاليةدعويا ا   يطبق الرطوا  علا  

 ه  تحبي  يررا للع اا  مساا الريرا ايا قل طريقل للمي   ا    •

رلف لللف  لة  دلترامرمدرلالة  دل   ر د   لتر  طدلفبتلر ل  لتعتبم تي للتبف ت  س ل ج لترعبلا لتر ل س م رلتر س للأو : 

ل  لافمالل لتر افجلتر لترع ل لتر م درللطدل لتر  لىف المس لثل مدلللي لتب تلب  ت لسؤت لف  لبتلر ل بلا لسؤت ترترة  دلل

ل لطام التر لللمرر لتا لتالف فلت ار  لىف يللتتر  ل  للتر ست ام  ل   لتر   لتر  لاةللفر تال:للع لترة  دثاييا  

  لافميللفبتلر ل فلمتر  لل للرلت للتر ع لل لترة  دلترثل مدلليفلمس  لتر   لتر  لاةلتر ست الل ج لس ستع  ل تر    لتا

للل   لتر  لاةلتربسمطلىف يللر م درل

ل:لر تاة دلترة  دلترب لىتللف  ماللإ ل

Good evening, I am on my way back home/home now. Do you like to go out for dinner? 

 لى   للتفر ل  سلتر ع  رللل”Do you like“ بلا لل  لب ال”Would you like“ بلا لت لم ى  للتست   ➢

ل

 

  ممك  ياهى الا ال  المطعم الا  تحبي  •

كلت الالمفة ل   لخلسؤت لل لترة  دلفبتلر ل  لة  دل ل مدلفرمسخلة  دلسؤت  رظل  لرل  للتم ل

ك:ل  رظلت لتر ع ل رلف  ماللإ لترة  دلترب لل تاحالم   لتر  لاةلتربسمطلىف لي للفبتلر لت تاتحفم للمتر  ل  لثل مل

لىتلر :ل

We can go to that restaurant )that/whichل( you like.  

ل

  سمع  ا  لديهم طبق باستا جديد وسعره ممتا ! ما رأي  •

كلبلر ظالتر لترة  دللل  يللتتر  ل  ل لفم لل  لر م د  رظلت الالمفة لف ت لسؤت لل لترة  دل جتلت يللة  دلترامرمدرلثل مل

 لاةللل ل   لتر لفم لل   دلتاست يل لمفة لسؤت ل  لترافيلفبتلر لسمىف ف للبع للفيلت يللل ل   لتر  لاةلتربسمطر

 فجتلس ستع  لتر ع لل لترترامرلتبف رلف  مالتىف لىلرتلر :لللتربسمط

ل

I have heard that they have a new Pasta dish with affordable price. What do you think? 

 

ظلترى  لخلل ل ررف ل  لترى  لخلتىف ل ي دلترتاة دلسي دلة تكللمةدل  م لتر تلبعدلل لر جىالف الى  للىل لر مت ➢

 ا للل لتر اسلرتىف ل ي دلترتاة دلسي دل  م لترت لمت لجى

ل

ل

ل

ل

ل



 لمات مهمة وردت خالل الدرسك ❖

 معناها  الكلمة

on my way  ي
ي طريق 

 
 ف

Do you like? ؟/ هل تحب  تحبي  

go out يخرج 

go to الذهاب اىل 

restaurant مطعم 

dish طبق 

with affordable price  بسعر معقول/ سعر مقدور عىل دفعه 

What do you think?  ما رأيك؟ 

 

جمة هذه الالواجب ي الدرس السابقعبارة ب : قم بت 
 
 ناء عىل ما تعلمت ف

 

  ألدعوهمسوف اتصل عىل والدي "
 
 " للغداء عندنا غدا

 

 

 

 

  اكتبوا لنا بالتعليقات :( - إذا اعجبكم الدرس 

 

 

 


