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FINAL TERM EXAM 

GRADE -7 REVITION 

 

 ضددها الكلمة

 تهوى تكره

 غضبت رضيت

 بار عاق

 قسوت رحمت

 معترف منكر

 نقص زاد

 أعطى أخذ

 وزيف يغلب

 

 حدد اذا كانت الكلمة مذكر حقيقي او مجازي 

              حقيقي رجل 

               حقيقي أسد 

               حقيقيشيخ 

               مجازيماء 

    مجازي           ظل 

            مجازي  خبز 

              مجازي أجر 

 الكلمة التى أضافت معنى للمبتدا أو حكما عليه دد ح

 .قول الغمصائد الملق 

 . متحابانالمتاخيان 

 مكنونات أصحابها .على  دليلاالحوال 

 للسيئات .ماحيات الحسنات 

 المسلم . اخولم المس

 

  -ف االفعال في الجدول التالي :وحدد عدد حر

 عدد احرفه الفعل

 ثالثي أخذ

 خماسي أئتمر

 سداسي استحيى

 يرباع أحسن

 ثالثي بعث

 رباعي علَم

 خماسي أجتهد

 سداسي أستجمع
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  -عين االسم في الجمل االتية :

 عمره شهورا . ساعاتكانت      

 صلى هللا علية وسلم رسوال . الرسولكان     

 منتصرين . المسلمونصار     

 قريبا . الفتحامسى    

 حقا .دعوته باتت     

 متمسكا . االنسانمادام   

 أعواما . شهورهأصبحت   

 

  -حدد فيما تستعمل ادوات االستفهام التالية :

 للسؤال عن العدد                                                اش الرسول صلى هللا عليه وسلم ؟ عكم 

 للسؤال عن الزمن                                          بدأ الرسول صلى هللا عليه وسلم دعوته ؟  متى

 للسؤال عن الحال                      كان الرسول صلى هللا عليه وسلم يدعو ؟                     كيف

 للسؤال عن غير العاقل     الذي أوتيه الرسول ولم يوتيه لغيره  ؟                                            ما

 للسؤال عن التصديق     رحمت الرسول شملت كل البشر ؟                                               هل 

 للسؤال عن العاقل       جليل الذي خدم الرسول صلى هللا عليه وسلم ؟                  الصحابي ال من

 

 اكمل الفراغ باستعمال الكلمات من الصندوق 

 الحافالت النقل المائي تلفريك عبارات مواصالت عامة شاحنات

 

 المواصالت العامةمواصالت تديرها شركات أو حكومات 

 النقل المائيأرخص وسيلة لنقل البضائع 

 العبارات اسهل وسيلة للنقل بالسفن  

 تلفريك وسيلة نقل الناس بين الجبال 

  الشاحناتقل البضائع وسيلة لن اغلى

 الحافالت م وسيلة مواصالت في معظم دول العالأهم 
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 استعمل اداة الربط المناسبة 

 الناس .تشرق الشمس يستيقظ  عندما

 .نجح في االمتحان ت كياجتهد 

 .معطف لبست ال لذلكالجو بارد 

 حام .دزاال بسبتاخرت في الحضور 

 بعيد . بيتياركب حافلة المدرسة الن 

 المسافرين لم يركبوا . لكنوصلت الطائرة 

 

 اختار االجابة الصحيحة من بين القوسين 

 ( أعوام     سنوات     ) سنة                                       --------عمر اختى عشر 

 ( كراسات     أقالم       ) قلم                                      --------------معي خمسة 

 ( طالبات    طالب    ) طالب                                     -------فاز في المسابقة ست 

 مصانع (    مدارس   ) مدرسة                                 ---------في هذه القرية أربع 

 (ساعات     دقيقة     ) ساعة                                  -------------نمت أمس ثالث 

  ( عمال     ) سيارة    سيارات                                 ----------في الشاحنة ثمانية 

 نافذة  (  نوافذ           ابواب)                                 ---------------للحجرة ثالثة 

 

 

  -د في الجمل االتية :عدعين ال

 كتابا .واحد وعشرون على الرف 

 طالبا ثالثة وخمسون في المكتة 

 يوما .ا وعشرين دواحت في مكة قضي

 سطرا . ةمئكتبت القرير في 

 دينارا . الفأنفقنا في الرحلة نحو 

 يوما . ثالثونفي الشهر 
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  -عين أداة النصب في الجمل االتية :

 يقرأ الصحف في الصباح . أنيحب والدي 

 .ذهب في رحلة أ لنقال أحمد 

 يحضر صديقي عمر . حتىسانتظر 

  خالي المريض . زورال ذهبت الى المدرسة 

 أتعلم اللغة العربية .كي لتحقت بهذه المدرسة ا

 يحضر أبوك من سفره قبل يومين .لن 

 يقرأ .أن  طلب االستاذ من الطالب

 

 اختار حرف العطف المناسب 

 (ف       أو              الالكسالن                                             )  -------------------ينجح المجتهد 

 لكن (           و    ) أو                                  صديقه  الى المدرسة                 ---------ذهب عصام 

 (   أم     أو             ) ثم                                             ؟تقريرا  ----------------------أتكتب خطابا 

 ال           أو (         لكن)                                              تفاحا  --------------------ا لحما ما تناولن

 (ثم        لكن            ) او                    تناولنا العشاء                         -------------ضيوف حضر ال

 ف  (         أو      )ثم                                                  راكبا  -----------أذهب الى المدرسة ماشيا 

  


