
  مفردات اللغة اإلنجلیزیة للصف الرابع األساسي
  : ـة ھذه المفردات /الرجاء المساعدة في تملیة الطالـب* 
  

Unit 10          Visiting Palestine 

  الكلمة  معناھا  الكلمة  معناھا

  Akka  عكا Al-Jazaar Mosque  مسجد الجزار

 Hebron  الخلیل  Al-Ibrahimi Mosque  الحرم اإلبراھیمي

 Haifa  حیفا  Mount Carmel  بل الكرملج

  كنیسة المھد
the Church of the 

Nativity بیت لحم  Bethlehem 

  قبة الصخرة
the Dome of the 

Rock 
المسجد 
  األقصى

Al-Aqsa Mosque 

  the Dead Sea  البحر المیت the Mount of Olives  جبل الزیتون

  the old city  البلدة القدیمة  the market  السوق

Unit 11          Let's make a cake 

 flour طحين butter  زبدة

 sugar سكر milk  حلیب

 eggs بيض cup  فنجان

 bowl وعاء put  یضع

 oven فرن mix  یخلط

 add يضيف bake  یخبز

Unit 12          It's 7:30 

2  two 1 one 

4 four 3 three 

6 six 5 five 

8 eight 7 seven 

10 ten 9 nine 
12 twelve 11 eleven 
30 thirty 15 fifteen 

 school 45 forty five مدرسة
 break استراحة party حفلة

 match مباراة Open day اليوم المفتوح
 dance الرقص acting التمثيل
 starts يبدأ finishes ينتھي



Unit 13          Good habits 

 wash my face أغسل وجھي
 brush my teeth افرشي أسناني
 clean my shoes أنظف حذائي
 go to bed أذھب للنوم

ًأستيقظ مبكرا  get up 
 do my homework أعمل واجبي البيتي

 good جيدة bad سيئة
ًأحيانا  sometimes ًدائما  always 

Unit 15          I can do it ! 

رةألعب كرة الطائ drive a car أقود سيارة  Play volleyball 
 ride a bike أركب دراجة swim أسبح

  play the piano  أعزف بيانو Make a cake أصنع كيكة

Unit 16          In my street   

  baker’s  خباز  butcher’s  جزار

  grocer’s  بقال  greengrocer’s  بائع خضار

  clothes shop  محل المالبس  book shop  مكتبة/ محل بيع الكتب 

 music shop  متجر الموسيقى opposite  مقابل

 on the right  على اليمين on the left  على اليسار

 between بين   

Unit 17          On the farm   

 horse حصان duck بطة

 cow بقرة dog كلب

 sheep خروف hen دجاجة

 donkey حمار collect تجمع

 help يساعد watch يشاھد
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