
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/8                   

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

                 https://almanahj.com/om/8english                   

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

   

                  https://almanahj.com/om/8english1                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade8                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس محمد حسين داود اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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Unit 4……………….Great Cities 

word Meaning word Meaning 
Positive إیجابي  Environment بیئة  

Negative نفي  Cowboy راعي البقر  

Village قریة  Wear البس، ارتداء  

Associate with  مشارك مع  Rubbish قمامة  

Ocean محیط  Enough كافیة  

Mess تعبث  Garden حدیقة  

Sore التھاب  Capital عاصمة  

Relax االسترخاء  Population تعداد السكان  

Decide-d تقرر مد  Area منطقة  

Peaceful امن  Island جزیرة  

Quiet ھادئ  Peninsula شبھ جزیرة  

Oasis واحھ  Instead of بدال من  

Beautiful جمیلة  Weather طقس  

Mosque مسجد  Burst انفجار  

Ferry العبارة  Pools حمامات  

Restaurant مطعم  Century مئة عام  

Museum متحف  Tiring متعب  

Surround طوق  Metropolis مدینة  

Countryside الجانب القطري  Prophet نبي  

Alligator تمساح إستوائي  Muslim مسلم  

Wrestle تصارع  Pray صلى  

Resident مقیم  Important مھم  

Pyramid ھرم  Roof سقف  

Locate حدد  Mean تعني  

Build بناء  Order طلب  

Traffic حركة المرور  Mountain جبل  

Noisy وصاخبة  Thirst عطش 
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Crowd یحشد    

Large كبیر    

Post office مكتب البرید    

Flat مسطحة    

Palm tree شجرة النخیل    

Imagine تخیل    

Terrible رھیب    

Pollution التلوث    

Underground train قطار األنفاق    

Castle قلعة    

Fort حصن    

Fortress قلعة   
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