
        Grade 4     Unit 5       Inventors and inventions          (1)

invent يخترع microscope المجهر

inventor مختِرع solution الحّل

invention اختراع anyone أي واحد

solve يحل problem مشكلة

habits عادات neighbour الجيران

imaginary خيالي more than أكثر من

accidental مفاجئ heavy ثقيل

famous مشهور simple بسيط

recording تسجيل electricity كهرباء

idea فكرة electrical كهربائي

general عام metal معدن

meaning معنى wood خشب

young صغير  rubber مطاط

real حقيقي fill يمأل

person شخص filled معبأ

luxury فاخر air هواء

version نسخة comfortable مريح

paint رسم fantastic رائع

painter رسام how many كم العدد

painting لوحة/الّرْسم  print طباعة

bake يخبز long ago منذ عهد بعيد

baker خباز used to اعتاد

remember يتذكر discover يكتشف

music موسيقى discoverer مكتِشف

musician موسيقّي discovery اكتشاف
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       Grade 4      Unit 5       Inventors and inventions           (2)

way طريق sipping االمتصاص

copy ينسخ until حتى

get ready يستعد leading يرشد/يقود 

cloth ثوب watch ساعة يد

wheel عجلة different مختلف

tyre إطار العجلة traveller مسافر

carving النحت because ألن

wooden خشبي title عنوان

ink حبر full stop نقطة

tool أَداة plane طائرة

often غالبًا lift مصعد

fisherman الّصياد airport مطار

crawl يزحف hate يكره

then ثّم football كرة القدم

paper ورقة footballer العب كرة القدم

own الخاص به rubbish قمامة

build يبني boat قارب

building مبنى drown يغرق

wonderful مدهش/رائع stormy عاصف

telephone هاتف weather طقس

television تلفاز light خفيف/ ضوء

fact file ملف الحقيقة  life jacke سترة النجاة

join ينضم by hand باليد

voice صوت ancient القديم
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    Grade 4    Unit 5      Inventors and inventions            (3)

cart عربة gadget أَداةٌ

wonder يتساءل Greek اللغة اليونانية

instrument أداة/جهاز Chinese الصينّي

rules قواعد German ألماني

vowel حرف متحرك system نظام

castle قلعة surface السطح الخارجي

know يعلم/يعرف bring يُحضر

soft ناعم proud فخور

any أي bold خط عريض

dirty متسخ tiny صغير

solar شمسي scorpion  العقرب

practise يمّرن/يتدّرب  Nowadays الوقت الحاضر

silly سخيف strip شرائط

paragraph موضوع/ فقرة wound ملتّف

serious جدّّي glued مصّمغ/ملتِصق

pronouns الضمائر spring يقفز 

refer to يشير إلى sprung قفز 

previous الّسابق eventually في النهاية

less أقل sealed مسدود/مختوم

repetitive التكرار wax شمع

dream الحلم prevent يمنع

pure نقي leak يتسّرب

thin رفيع/رقيق  swill يشطف

block حاجز  beginning البداية
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         Grade 4  Unit 5       Inventors and inventions          (4)

minute دقيقة radio راديو

space-age عصر الفضاء  charge  يشحن  

robotic الروبوتّي catching ممِسك

snack وجبة خفيفة backyard الفناء الخلفي

dish طبق boxy يشبه الصندوق

meal وجبة boring مضِجر/ممّل

nothing ال شى admit يعترف

lemonade عصير الليمون first  - 1st األول

puckered مجعّد second -2nd ثانيًا

lips شفاه third -3rd ثالثًا

opinion َرأي fourth -4th رابعًا

busy مشغول routine الرتابة/الروتين

prefer يفّضل basic األساسي

through خالل/عبر  rays أشعة

suitcase حقيبة  tube أنبوب

container وعاء/حاوية شحن hook مشبك/ خّطاف 

decide يقرر machine آلة

stairs دََرج unusual غير عادي

transport المواصالت happen يحدث

wardrobe خزانة المالبس toast خبز محّمص

cupboard خزانة المطبخ racetrack ميدان الّسباق

car boot صندوق السيارة sky سماء

wear يرتدي tower برج

wore ارتدى otherwise من ناحية أخرى
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      Grade 4  Unit 5        Inventors and inventions               (5)

high عالي flat مسّطح/ شقة

hit يصطدم/يضرب energy طاقة

spiral اللولبي pocket جيب

signal إشارة save ينقذ/ يحفظ 

zip سّحاب/أزيز  melt اذاب/ صهر

zoom تقريب process عملية

panel لوحة useful مفيد

chang يغيّر date palm النخلة

close يغلق astronaut رائد الفضاء

view رأي popcorn الفشار

pilot طيّار equipment أداة

clean نظيف robot الرجل االلي

Re-read إعادة القراءة presenter مقدم البرامج

press يضغط  history التاريخ

superfast سريع جدا sunny مشمس

empty فارغ infinitive صيغة المصدر

except ماعدا/ إال  label عالمة/ملصق

switch يبدل/ يغير microwave فرن الميكروويف

create يبتكر/ يْخترع  oven فرن

float يعوم/ يطوف  outside في الخارج

radar رادار  inside في الداخل

flap يصفّق/يرفريف fxing يثبّت

straw شفاطة مشروبات notice يالحظ

while أثناء/ بينما  shell َصدَفَة

feature خاصيّة/ ميزة  raise يرفع
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