
 

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 الرابع اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/4                   

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

https://almanahj.com/ae/4                   

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

https://almanahj.com/ae/4     

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

https://almanahj.com/ae/grade4                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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طاع العمليات المدرسيةق
h31ح/للتعليم األساسي للبنينالوطنية مدرسة 

Grammar 
Grade4

.تعليم ابتكاري لمجتمع معرفي ريادي عالمي: الرؤية
مستقبلية وذلك من بناء نظام تعليمي وابتكاري لمجتمع معرفي ذي تنافسية عالمية يشمل كافة المراحل العمرية ويلبي احتياجات سوق العمل ال: الرسالة

.  خالل ضمان جودة مخرجات وزارة التربية والتعليم وتقديم خدمات متميزة للمتعاملين الداخليين والخارجي

Mis. Shaikha Saif 1



.تعليم ابتكاري لمجتمع معرفي ريادي عالمي: الرؤية
مستقبلية وذلك من بناء نظام تعليمي وابتكاري لمجتمع معرفي ذي تنافسية عالمية يشمل كافة المراحل العمرية ويلبي احتياجات سوق العمل ال: الرسالة

.  خالل ضمان جودة مخرجات وزارة التربية والتعليم وتقديم خدمات متميزة للمتعاملين الداخليين والخارجي
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بعض القواعد الهامة

(Practice + ing)

1-I practice
playing football.
2- I practice
speaking English

(good at + ing)
1-I’m good at cooking.
2-I’m good at swimming

(Like + ing)

-He likes helping people.
-They like playing football.
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بعض القواعد الهامة

present past

go went

do did

eat ate

drink drank

make made

buy bought

catch caught

Yesterday, I went to 
the zoo. I saw different 

animals. I ate a 
sandwich. I bought a 

nice camera.

Comparative Superlative

er,more-than
bigger,shorter
more beautiful

est, most-the
smallest,highest
most beautiful

-Jabal Jais is higher than Jabal Hafit.

-Snake is the most dangerous animal.
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بعض القواعد الهامة

In at On

In the morning
In the afternoon

In the evening
In the summer
In the winter 

At night
At midnight
At half past one
At quarter past two
At quarter to three

months
Sunday
Monday
Tuesday…….

Verbs:األفعال
Sarah goes to zoo.
She watches TV.
I and grandma cook dinner.
They like watermelon. 

Must

Should

Let’s                   +infinitive verb

Can

Could
فعل مجرد

*I must read 

everyday.

*Let’s go to the 

beach.
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Mis. Shaikha Saif

Circle the correct answer:
1-I always………to the park at the 
weekend.
a-go      b-goes    c-going

2-My teacher always ……….us homework.
a- give   b- gave   c-gives

3-I always get up ……6.00 am.
a-in        b- on      c-at

4-I never study………..Friday.
a- on       b- at     c-in

5-I usually go swimming ……the morning.
a-on       b- in      c-at
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Circle the correct answer:
1-The Sahara desert is ………………….than 
the Arabian desert.
a-big     b-bigger    c-biggest

2-Jabal Jais is higher …………….Jabal 
Hafit.
a- than   b- then    c-the

3-I always get up ……6.00 am.
a-in        b- on      c-at

4-I never study………..Friday.
a- on       b- at     c-in

5-I usually go swimming ……the morning.
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Mis. Shaikha Saif

Circle the correct answer:
1-A scientist is someone……….studies 
Science and discovers new things.
a-which     b-who   c-where

2-Apencil is something……………you write with.
a- who   b- when    c-which

3-Yesterday, I …………my homework.
a-writes   b- wrote    c-write

4-Ali is missing a cup. Please give it to 
…………...
a- him    b- her     c-them

5-Have you ever……………..the sea?.
a-see      b- seen     c-saw
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Circle the correct answer:
1-Mansoor has ……………another country.
a-visit  b-visited  c-visiting

2-Some dinosaurs used to ………trees.
a-climb  b- climbed c-climbing

3-On Sunday, Khaid………………tennis.
a-are playing  b- is playing    c-plays

4-Ali and Alia …………………books on 
Monday.
a- is reading   b- are reading    c-am reading

5-The ghaf tree is the ………………….in the 
desert.
a-tall     b- tallest   c-taller
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