
 

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 الخامس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/5                   

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

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

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

      

                  https://almanahj.com/om/5english1                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade5                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس خديجة البلوشي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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  مالحظات هامة في اللغة االنجلیزیة للصف الخامس األساسي

  أخواتي  علیكم السالم

  :للتذكیر اً جد مهم

  الخامس للصف.. الشـــرح مع) االنجلیزیة اللغة مادة( للمذاكرة المهمة النقاط بعض

  مثالً  األفعال، عن تعبر التي الصور معاني مذاكرة. 1

)get up ...النوم من االستیقاظ (  

(have breakfast, have lunch, have dinner) 

  ) العشاء تناول ، الغداء تناول الفطور، تناول( 

)brush my teeth  ...أسناني أفرش  

  آخره إلى

  ) بوك كالس ١٩ ،١٨ صفحة على اإلطالع الرجاء(

 أسماء ومذاكرة الوحدات لجمیع) المعنى مع الكلمة إمالء( اإلمالء كلمات مذاكرة. 2
 worm, beetle, butterfly, spider, caterpillar( مثل والحشرات الحیوانات

  )  الخ... 

 ،٣٣ ،٢١ ،٩( الصفحات بوك كالس في الموجودة الترقیم عالمات قواعد مذاكرة. 3
٤٥ (  

   الساعة قراءة كیفیة مذاكرة. 4

  الخ...  half past three , ten o’clock: مثالً 



 

  

 ،١٤ ،٤( الصفحات في بها المرتبطة واألنشطة بوك سكیلس في القواعد مذاكرة. 5
٤٤ ،٣٤ ،٢٤ (  

   does, do, did استخدامات بین التمییز. 6

  ) she, he, it( للمفرد doesn’t, does تستخدم

  :  مثالً 

She *doesn’t* like coffee  

  أو الجملة في النفي عند

 Sara *doesn’t* like coffee    

  الجملة في النفي عند

*Does* he like football?  Yes, he *does * 

*Does* she like shopping?  No, she *doesn’t * 

   واإلجابة السؤال صیاغة كیفیة على التركیز

 عند مثالً  ،) I( أنا للضمیر وكذلك) they, we, you( للجمع don’t , do تستخدم
  :النفي

I *don’t* like sailing. 

They *don’t* like swimming . 

We *don’t* eat sweets and chocolates . 



 

Do they like camping?  Yes, they *do* 

Do you like playing volleyball?  No, I *don’t.* 

   واإلجابة السؤال صیاغة كیفیة على التركیز

 ,she, he, it , they, we( الضمائر لجمیع الماضي في didn’t , did تستخدم
you, I (،  ًمثال:  

Yesterday, Maha *didn’t* eat her dinner . 

Last week, they *didn’t* win in the match. 

Last night, I *did* my homework . 

Did he go to the doctor yesterday? Yes, he *did.* 

Did they study well for the exam? No, they *didn’t.* 

   واإلجابة السؤال صیاغة كیفیة على التركیز

  : الجمل في الكلمات بعض استخدام على التركیز. 7

   الجملة في الوقت ذكر قبل) at( تستخدم

She gets up *at* 5 o’clock 

  الجملة في المكان ذكر وقبل)went( أو) go( الفعل بعد) to( تستخدم

I go *to* school everyday. 

Yesterday, she went *to* Muscat. 



 

They will go *to* the cinema next week. 

  فیه نعیش الذي المكان ذكر قبل) in( تستخدم

I live *in* Oman 

   العام ذكر قبل تستخدم وأیضا

She was born *in* 1999. 

  األسبوع أیام من یوم يأ أو التاریخ قبل) on( تستخدم

She was born *on* 3rd, July . 

She goes shopping *on* Tuesday . 

  أخرى كلمة على كلمة عطف عند) and( تستخدم

I like drawing *and* painting . 

Salim *and* Ali are friends . 

   بوك سكیلس في ٤٤ص القاعدة في السؤال كلمات استخدامات مذاكرة. 8

Who, Where, Why, How  ...الخ   

   haveو has كلمة استخدام بین التمییز. 9

  مثال) she, he, it( للمفرد has تستخدم

She *has* got two brothers and one sister. 

Ali *has* got a nice car . 



 

  :مثالً  ،) I( أنا للضمیر وكذلك) they, we, you( للجمع have تستخدم

I *have* got four brothers. 

They *have* got a big house. 

  البلوشي خدیجة. أ..  والتوفیق النجاح والطالبات الطلبة لجمیع اهللا أسأل

 


