
/4 1 

 

 

FIREST TERM ASSESSMENT  

 REVISION  

GRADE:7  

 

Write the words in English  

 الكلمة المعنى باالنكليزية الكلمة المعنى باالنكليزية
Tilt ميالن Winter الشناء 

receive استفبل Seasons فصول 

Activity نشاط Vacation عطلة 

Act تمثيل Shadow ظل 

cloud سحاب hoppy هوايات 

 

 

Write the plural for the given words 

 الكلمة جمعها الكلمة جمعها
 صاحب اصحاب صديق اصدقاء
 معلومة معلومات نوع أنواع

ةرمها مهارات  رائد رواد 
 لص لصوص دينار دنانير

 حاكم حكماء اختبار اختبارات

 

 

Write the opposite for the given words 

 الكلمة عكسها الكلمة عكسها
 الشمالي الجنوبي نهار ليل

 اسرع أبطئ مضئ مظلم
ةسهل أقل أكثر  صعبة 
 يخسر يربح أعالها أدناها
 ذهاب عودة كبار صغار
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Mention the object in each sentence 

 عين المفعول به في الجمل االتية 

 

السحابة                 / غطت السحابة الشمس 1  

القلم        / أخذ التلميذ القلم                  2  

الطائرة              ائرة/ ركب المسافرون الط3  

مسرحية   / شاهدت مسرحية في المسرح       4  

الكتاب    / قرأ الناس الكتاب                    5  

 

Choose the correct word for comparing 

 اختار االجابة الصحيحة للمقارنة

 

  1/ نهار الشتاء . من ----------الصيف  نهار 

طول             أطول طويل                         

  النادي . من -----------------------/ المدرسة 2

بعاد      بعيد                   أبعد               

االسد .من   ------------------------/  الفيل 3  

كبار           أكبركبير                      

الساعة  .من   ---------------------/ النظارة  4  

رخصة      رخيص            أرخص       

العلوم . أختبارمن   -------------/ أختبار الحساب 5  

أسهل ساهل            سهل              
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Choose the correct proposition 

 اختار حرف الجر الصحيح    

 

من          ل                   .المدرسة كثير  ----/ أشتقت 1  

ى ال   على           يف .            المص ---------/ ذهبت 2  

عن          في        الحقيبة .    --------/ وضعت الكتاب 3  

  على  السرير .           الى      -----------/  ينام الطفل 4

في           من     الصيدلية .      -----/  أشتريت الدواء 5  

 

Mention whether the underlined word is subject or predicate  

 عين الكلمة التي تحتها  خط  اذا كانت مبتدأ او خبر 

 

 1/  القميص قصير                               مبتدأ     خبر 

 2/    التجارة رابحة                             مبتدأ     خبر 

 3/    النهار طويل                               مبتدأ     خبر 

 4/   الفندق  بعيد                                مبتدأ     خبر 

 5/   الشارع مذدحم                             مبتدأ     خبر

 

Choose the correct answer  

 اختار االجابة الصحيحة  

المدرسين      المدرسون      / دخل ـــــــــــــــــــــــــــ الصف            1  

العبون لالالعبات       ا     / ــــــــــــــــــــــــ موجودون وسط الملعب 2  

  واقف        / المهرج ــــــــــــــــــــــــ على الحبل           واقفان  3

مبكر         مبكرون/ الفالحون ـــــــــــــــــــــ للحقل                  4  

  الصياد/ يجلس ـــــــــــــــــــــ على الشاطىء           الصيادين       5
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Mention whether the underlined word irregular plural (true or False) 

 الكلمة التي تحتها خط هي جمع تكسير أم خطأ .

 

 1/ صعد رواد الفضاء                           صح               خطأ 

 2/ التمثيل من األنشطة المهمة                صح               خطأ

 3/ قطفت ثمار التفاح                           صح               خطأ

 4/ الجمع نوع من أنواع الهواية              صح               خطأ

  5/ أمارس رياضة تسلق الجبال               صح               خطأ 

 

Choose the correct answer for the underlined words 

 أختار االجابة الصحيحة للكلمات التي تحتها خط .

 

 1/ وصل الطبيب الى المستشفى              فاعل          اسم مجرور 

 2/ تشرق الشمس في الصباح                فاعل           مفعول به

 3/ نزل المطر أمس                           مبتدأ            فعل

 4/ يعمل النحل بنجاح                         اسم مجرور    فعل 

  5/ سافر الضيف أمس                       فاعل             مفعول به 

 

 

 

 

 


