
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/5                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الخامس في مادة لغة انجليزية ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/5english                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس في مادة لغة انجليزية الخاصة بـ الفصل الثالث  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/5english3     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الخامس اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade5                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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Meaning Words Meaning Words 
  Experiment تجربة   Fridge ثالجه 
  Invention اختراع  Engineer مهندس 

  New جديد   Plant scientist عالم نباتات 
  Scientist عالم   Earth scientist عالم االرض 
  Technology التكنولوجيا   Microscope مجهر 
  Discover يستكشف   Clever ذكي 
  Medicine دواء   Grumpy غاضب 
  Laboratory مختبر   Jolly مرح 
  Equipment االدواب   Tough قاسي 
  Straw انبوب للشرب / قشه   Lazy كسول 
  Scissors مقص   Anxious قلق 

  Squash يسحق   Weepy ك ثير البكاء 
  Cut يقص  Rude غير مهذب / فظ 

  Push يدفع   Strong قوي 

  Blow ينفخ   Intelligent ذكي 
  Bottle زجاجه   Polite مؤدب 

  Balloon بالونه   Bad-tempered منفعل / سئ المزاج 
  Funnel قمع   Good humored اجتماعي / لطيف 

  String خيط   Hard working مجد في عمله / مجتهد 
س القياس   Worried قلق    Measuring jug ( المدرج ) كا 

  Vinegar خل   Nervous متوتر 

 Baking soda بيكربونات الصوديوم   Weak ضعيف 

  Invention اختراع   Cheerful مبتهج 

   discovery  اك تشاف   Calm هادئ 

  Medicine دواء   Stupid غبي / احمق 

  Engine محرك   Miserable حزين / تعيس 

Unit 10 words list  



Meaning Words Meaning Words 
  Lesson 10     Lesson 1   

   Artist رسام     Country القرية 
 Explorer مستكشف   Desert الصحراء 
  Scientist عالم   Amazing مدهش 
  Inventor مخترع   Rules قوانين 

  Business person رجل اعمال 
  Brave شجاع 
  Kind طيب 
  Caring مهتم 
  Intelligent ذكي 
  Clever ذكي 
  Fun ممتع 

Lesson 2  
  Writer كاتب 

  Film director مخرج افالم 
  Mountain climber متسلق الجبال 

  Creative مبدع 

Lesson 3  

  Space الفضاء 
  Astronaut رائد فضاء 

Lesson 5  
  Beautiful جميل 
  Exciting شيق 
  Interesting ممتع 

Unit 11 words list  



Meaning Words Meaning Words 
   After    Lesson 1 بعد ذلك  

    Treasure الكنز   Finally في النهاية 

Lesson 6   يحفر Dig  

Lesson 11    الشخصيات Character  
  Setting المكان / االعدادات    Grass العشب 
 المشكله   Cup قبعه 

 العقده / 
Problem  

   Resolution الحل   Sad حزين 
   Ending الخاتمه   Laugh يضحك 
  Go  Lesson 3 يذهب 

  Disrespectful عدم االحترام 
  Unkind غير طيب 

  Unfriendly ضدكلمة  صديق 
  Dishonest كاذب، ضد صادق 

  Unhappy حزين ، ضد كلمة سعيد 

Lesson 4  
  Camping التخييم 
  Scorpion العقرب 

  Desert   الصحراء

  Noise صوت ، ضوضاء 
  Scared خائ ف 

  Sand الرمل 

Lesson 5  
  First اوال 
  Next ثم 

Unit 12 words list  


