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]Term 1] –Grade  th.10الفصل الأول – عاشرلالصف ا

[Module 1] Starting out   الانطالقة/ البداية

  
 

Vocabulary P.6 “A young inventor” اخملرتع الصغري 

Waste material مواد اتلفة Dry جاف 

Toys ألعاب Cool ابرد 

Garden حديقة Electricity كهرابء 

Tools أدوات Tool أداة 

School project مرشوع مدريس Ideal مثايل 

Portable fridge ثالجة محموةل/ متنقةل Old car parts أجزاء س يارة قدمية 

Medicines عالجات/ أدوية Produce ينتج 

Spent مىض Spend مييض 

decided قرر Decide يقرر 

Instead بدالً من Profit رحب/ مكسب 

Invent خيرتع Instructions تعلاميت 

Long distances مسافات طويةل Water carrier حامل مياه 

Containers أواين مجع: إانء Collect جيمع 

Tree branches أفرع الشجرة Old tyres إطارات قدمية 

Firewood حطب النار Planet الكوكب 

Original أصيل Product منتج 

Customer زبون/ معيل Typical منوذيج/ مثايل 

Idea فكرة Popular شائع 

Cost يلكِّف Affordable متاح/ سهل املنال 

Value قمية Ambition طموح 

Factory مصنع Improving التحسني 

Salaries رواتب Salary راتب 

Office equipment أدوات/ معدات مكتب Design يصمم 
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Vocabulary P.9

Child minder حارس أطفال Activities daily نشاطات يومية 

Enthusiastic ك(متحمس )إنثيوس ياس ت Simple meals وجبات بس يطة 

Indoor داخل البيت Outdoor  خارج البيت

Friendly ودود Tour guide مرشد س يايح 

Salary راتب Qualification مؤهالت 

Experience خربة Recently حديثًا 

Facts حقائق Fact حقيقة 

Unemployed عاطل عن العمل   
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 [Module 2]  
Unit 1: Rainforests )الغاابت املطرية )الاس توائية 

Unit 2: Treasures of the earth كنوز األرض 
 

Unit 1: Rainforests )الغاابت املطرية )الاس توائية 

Vocabulary P.12 املفردات 

Tropical اس توايئ Habitat موطن 

Hidden خمفي Volcano براكن 

Bat خفاش Spider عنكبوت 

Kangaroo الكنغر Rat الفأر 

Logging اجشار(التحطيب )تقطيع األ Hum دندنة/ مههمة 

Insects حرشات The equator خط الاس تواء 

Warm دائف Wet رطب/ مبلل 

Plants نبااتت Animals حيواانت 

Discovered اكتشف Discover يكتشف 

Scientists علامء Existed موجود/ ُوِجد 

Mountain جبل A hole ثقب/ حفرة 

Inside داخل Colourful ملون 

Tiny frogs ضفادع صغرية Unusual غري طبيعي/ عادي 

Species أنواع Rare اندر 

A small bear دب صغري Protect حيمي 

Destroyed حطم/ دّمر Destroy يدمر 

Reached وصل/ واصل Reach يصل 

Slopes منحدرات Findings نتاجات/ نتاجئ 
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      Have 

        has   

Grammar P.13 القواعد 

- The present perfect with already/ yet  

    already/ yetاس تخدام املضارع التام مع 

 ما هو املضارع التام؟

اثره أو نتاجئه آحدث أو نشاط وقع يف وقت غري حمدد وغري معروف يف املايض ولكن 

 ما زالت موجودة يف الوقت احلايل

 وكام رشحنا سابقًا
                                               

Rule: القاعدة  
    

 

 

      S +                                 + 3V + O + C 

 

 

Keywords: ادلالالت 

Since, for, just, so far, already, yet .... 

 حسب ما هو مطلوب يف ادلرس yetو   alreadyهنا سوف نتحدث عن 

Already  مس بقًا/ يف السابق 

 لجمةلتُس تخدم يف اجلزء األول من امجلةل بني الفعل املساعد والفعل األسايس ل

Example: 

She has already seen this film 

 الفيمل مس بقًا/ يف السابقيه شاهدت هذا 

I have already travelled to Canada 

 أان سافرت مس بقًا إىل كندا

  اخلالصة: تس تخدمalready مع امجلل املثبتة 

 

https://web.facebook.com/groups/467220170754554/
https://web.facebook.com/talakheesjo
https://web.facebook.com/talakheesjo


0780512206 T.Abo habeebhttps://web.facebook.com/groups/467220170754554/  تبس يط الاجنلزيية 
   للصفوف األوىل

  https://web.facebook.com/talakheesjo      تالخيص مهناج أردين -   أبو حبيب الوداين 

7 

Yet   حىت الآن 

 تأيت يف هناية امجلةل .1

 ريًباتس تخدم للتحدث عن حدث مل يقع حىت الآن ولكنه س يقع ق .2

 تس تخدم مع امجلل املنفية والسؤال .3

Example: 

Ahmad hasn’t reached yet                      أمحد مل يصل حىت الآن  

They haven’t come to party yet     مه مل يأتوا إىل احلفةل حىت الآن 

  اخلالصة: تس تخدمalready مع امجلل املثبت 

Vocabulary P.13-14  
Shark مسك القرش Snake أفعى/ ثعبان 

Fly ذابب Toad )العلجوم )نوع من الضفادع 

Monkey القرد Crocodile المتساح 

Caterpillar الريقة Bear ادلب 

Humming bird الطائر الطنان Ray نوع من األسامك 

Parrot ببغاء Extinct ينقرض 

surface سطح/ مظهر خاريج Oxygen أكسجني 

Reptiles الزواحف Important همم 

Control يس يطر/ حيمك Rings حلقات 

Climate مناخ Continent قاّرة 

Fossilized 

remains 

 األقدم The oldest بقااي متحجرة

Reveal كشف/ أظهر Very slow ا  بطيء جدًّ
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Unit 2: Treasures of the earth كنوز األرض 

Vocabulary P.18 املفردات 

Ruby الياقوت Amber الكهرمان 

Diamond األملاس Pearl اللؤلؤ 

Precious 

stone 

 خيمن Guess جحر مثني

Description وصف Shell صدفة 

An oyster احملار Pale blue أزرق ابهت/ شاحب 

The Jordanian 

Museum 

Treasures املتحف األردين  كنوز

Islamic art فن إساليم Vases فازات 

bowels زابدي Bowel زبدية 

Jugs أابريق Brown بين 

Jewellery جموهرات Trees أاجشار 

Traded اتجر Trade يتاجر 

Ornaments (احليل )قالئد وأطواق The majority األغلبية 

Millions ماليني Ancient ا  قدمي جدًّ

Centuries عصور Century دهر/ عرص 

Regard احرتام Carved مقطوع 

Pharaohs فراعنة Pharaoh فرعون 

Decorated زيّن Decorate يزين 

Sculptures النحت Cure disease معاجلة املرض 

Exhibitions معرض( معارض( Culture ثقافة 

Mine منجم   
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Grammar القواعد 

- Modal verbs of possibility   [must, might, could, can’t] 

 

Must   تقيد الالزتام 

 %111للتحدث عن يشء حنن متأكدون منه بنس بة وهنا تس تخدم 

Example: 

Where is Ahmad, I can’t find him 

 يع إجيادهأين أمحد؟ ال أس تط

I saw his car next to the house, he must be inside 

 اخلرأيت س يارته جبانب البيت، أان متأكد أنه يف ادلاخل/ جيب أن يكون يف ادل

 

Can’t   التأكد سلًبا 

 

Example: 

Where is Ahmad, I can’t find him 

 أين أمحد؟ ال أس تطيع إجياده

I didn’t see his car, he can’t be inside 

 مع امجلل املنفية()ال ميكن أن يكون يف ادلاخل 

 

Could  مبعىن اس تطاع يف املايض 

 وهنا تس تخدم للتحمني )خيمن( أي يف حاةل عدم التأكد أو املعرفة

Example: 

Where is Ahmad, I can’t find him 

 أين أمحد؟ ال أس تطيع إجياده

I don’t know, he could be at home 

 )غري متأكد(ال أعرف قد يكون يف البيت      
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Might – same use   يف حاةل عدم املعرفة 

Example: 

Where is Ahmad, I can’t find him 

 أين أمحد؟ ال أس تطيع إجياده!

I don’t know, he might be at home 

 ال أعرف قد يكون/ رمبا يكون يف البيت
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[Module 2]  
Unit 3: The Noble Prize  
Unit 4: Science and scientists  

 

 

Unit 3: The Noble Prize جائزة نوبل 

Vocabulary املفردات 

Noble Prize جائزة نوبل Medicine عالج/ دواء 

Physics الفزيايء Chemistry الكميياء 

Economic science ةالعلوم الاقتصادي Literature األدب 

Peace السالم DNA انامحلض النووي لإلنس 

Knowledge املعرفة Radium عنرص الراديوم 

Conference مؤمتر Disciplines اجملاالت 

Culture الثقافة Research حبث 

Countries دول Country دوةل 

Hypothesis الفرضية Findings نتاجئ/ النتاجات 

Report تقرير Equipment معدات/ جتهزيات 

Microscope هرامليكروسكوب/ اجمل   
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      Is 

     Am 

     are 

atre   

      Is 

     Am 

     are 

atre   

 

 

Grammar القواعد 

- The [resent continuous   املضارع املس متر 

ثناء حلظة احلديث عنه أيس تخدم املضارع املس متر للتحدث عن نشاط أو حدث حيدث 

 )حيدث الآن(
                                               

Rule: القاعدة  
    

 

 

      S +                              + V ing + O + C    )مثبت(     

 

 

Example: 

He is eating his breakfast now 

 

 

      S +                             + not + V ing + O + C    )نفي(     

 

 

Example: 

He isn’t eating his breakfast now 
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      Is 

     Am 

     are 

atre   

 

 

 

                                        + S + V ing + O + C    )مثبت(     

 

 

Example: 

Is he eating his breakfast now? 

  Yes, he is نعم          

  No, he isn’t    ال 

 

 ادلالالت عن طريقمنزي مجةل املضارع املس متر عن غريها من امجلل:   كيف

Keywords: ادلالالت 

- Look!  انظر 

- Listen! امسع     

- Now الآن     

- At present يف احلارض      

- At the moment  يف هذه اللحظة 

- Today  اليوم 

- Always   دامئَا 

   

  مالحظة: ابلنس بة إىل لكمةalways    يه إحدى دالالت املضارع البس يط ولكن

 أحياانً نس تخدهما مع املضارع املس متر

 

 -:اإلجابة
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Unit 4: Science and scientists العلامء والعلوم 

Vocabulary املفردات 

Organism /الاكئن العضوي 

 احلي

Nature الطبيعة 

Botany عمل النبات Carry out أجرى/ نفذ 

Zoology عمل احليوان React رد فعل 

Ecology عمل البيئة Grow يتاكثر/ يمنو 

Environmental 

science 

 تفاعل Interact ةالعلوم البيئي

Combine دمج/ مجع Cell خلية 

Branch فرع Biology عمل األحياء 

    

 

Grammar القواعد 

- Dymanis and state verbs    أفعال احلركة والثبات 

 األفعال املتحركة واألفعال الثابتة

Dynamic verbs   
ويه أفعال تدل عىل احلركة، أي أهنا أفعال حس ية ظاهرة وتس تخدم هذه األفعال 

 برية يف اللغة الاجنلزييةزمن املضارع املس متر، ويه نسبهتا كيف زمن املضارع البس يط ويف 

[eat, go, write, speak ....] 

 

Example: 

Ali speaks English very well 

Ali is speaking English now 
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Stative verbs  (state verbs) 
تغري ي ويه أفعال حمددة تصف املشاعر والآراء واألحاسيس، أي أهنا تصف حدث اثبت ال

قسم هذه وهذه األفعال يف زمن املضارع البس يط وال تس تخدم يف زمن املضارع املس متر وت

 األفعال إىل:

 أفعال تصف التفكري والاعتقاد .1

Know يعرف             

Remember   يتذكر 

Think             يفكر 

Believe  يصدق/ يعتقد 

 

 أفعال تصف املشاعر واإلرادة .2

Want            ريدي 

Like/ love     بحي

hate               يكره

Prefer   يفضل 

     need         حيتاج

 أفعال ترشح الاحامتل والظن .3

 

Be [is, am, are, was, were]            يكون

seem     يبدو

Look like               ش بهي
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 أفعال تصف امللكية .4

Have/ own            كلمي 

belong     ينمتي إىل         

 

 أفعال تتحدث عن احلواس امخلسة .5

see            يرى 

Hear     يسمع     

taste        يتذوق

smell     يشم      

Feel     يشعر      

notice         يالحظ

  بعض أفعالstate  اليت ال تقبل(ing) أي أهنا ال تس تخدم مع املضارع املس متر، إال 

 أننا نس تطيع اس تخداهما يف املضارع املس متر ويه:
 Think             

 Expect   

 Have  

 ولكن هنا يتغري معناها حىت نس تطيع أن نس تخدهما يف املضارع املس متر:

Think         يفكر   

 

Think         يعتقد   

 

expect         يتوقع   

 

expect         ينتظر 

 

Dynamic verb 

state verb 

state verb 

Dynamic verb 
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have         ميكل   

 

have        يتناول/ يأخذ 

 

 

ه وهناك املزيد واملزيد حول هذه األفعال ولكن قدمنا لمك خمترصًا بس يًطا عن هذ

 األفعال

 

Good luck 
T.M. Al –wedyan 

0780512206 

       

 End of action pack 10- term 1 
 

state verb 

Dynamic verb 
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