
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/7                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السابع في مادة لغة انجليزية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/7english                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع في مادة لغة انجليزية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                

    

                  https://almanahj.com/om/7english1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السابع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade7                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس دالل الحمادية و حليمة العجمية و خديجة الفارسية اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 عمانسلطنة 

 التعليموزارة التربية و

التعليم المديرية العامة للتربية و
 لمحافظة شمال الباطنة

زينب بنت أبي سلمة للتعليم مدرسة 
 (9-5ساسي  األ

 

 كراسة الصف السابع
 االنجليزيةفي مادة اللغة 

 الفصل االول 
Units 2,3,4,5 
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 المشرفة التربوية:حليمة العجمية
 مديرة المدرسة : خديجة الفارسية
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Unit Two 

 

Like, love, enjoy, hate and dislike 
 عن االعجاب او الكره لشيء معين , ويتم اضافة كل هذه الكلمات تعبر

 ing ال يتم اضافة اي شي اذا كانت اذا كانت فعل و للكلمة التي تأتي بعدها
 الكلمة عبارة عن اسم.

 االمثلة
alone. ingI hate work-1 

2- I enjoy Art. 

volleyball. ingI don't like play-3 

4-I love Maths. 

 
 

 

 

 



 

 اعداد المعلمة األولى : دالل الحمادية

Unit 3 

 
 

GRAMMAR: 

word only. ONEComplete each sentence with  

 

1-________ did Ahmed stay with? His father.   Who 

2-_________ is your teacher? Rashid is my teacher. 

Who 

3- ______ did you leave the cinema? At 7 o'clock. 

When 

4-______ do you live? I live in Egypt. Where 

5-How _____ brothers do you have?  Many 
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Comparitive 

 يةالمقارنة باالنجليز

 
شكل عام تكون المقارنة باالنجليزي بين )موصوفين( أي شخصين أو شيئين في 

صفة مشتركة أو قد تكون النقيض بينهما.. قد تكون المقارنة في صفة إيجابية مثل: 
رائع, مميز, عظيم, جيد, صادق, أمين, ذكي, قريب, واسع, سعيد, متفائل.. أو صفة 

… ين, متشائمسلبية مثل: سئ, بعيد, كاذب, غبي, ضيق, حز  

 (syllables) ونقسم الصفات حسب املقاطع الىت تتكون منها

 

 (er) الصفات اليت تتكون من مقطع واحدنضيف يف هنايتها -1

 

 -: مثل

 

cheap..........cheaper than 

long..........longer than 

 

الصفات ذات املقطع الواحد والذي تنتهي حبرف صحيح واحد يسبقه حرف عله *
 واحد فقط تضاعف احلرف الصحيح )األخري( مث نضيف
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 (er)يف هنايه الصفه 

 (a,i,o.u.e) حروف العله هي

 -: مثل

thin........thinner than 

big......bigger than 

 

 

 i يقلب اىل  y    الصفات اليت تنتهي حبرف

er مث نضيف 

 -: مثل

happy........happier than 
 

نستخدم صيغه التفضيل -حظه :مال  (comparative)يف اجلمله حتتوي كلمه 

(than) بعد الصفه مثل :- 

: 1مثال  

He is smart. ذكي هو :الصفة  

She is smarter than him. منه أذكى هي :المقارنة  

في   في المثال السابق, في الجملة األولى ذكرت صفة تخصه أنه شخص ذكي, أما
)ضمير هي( حول صفة   الجملة الثانية فكانت المقارنة بينه )ضمير هو( وبينها

 مشتركة وهي: الذكاء

لصفةا سريعة سيارتي  :  

His car is faster than mine. سيارتي أسرع من هسيارت :المقارنة  
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في   أما”, سريعة“في الجملة األولى ذكرت صفة حول سيارتي فقلت سيارتي  
الجملة الثانية فكانت المقارنة بين سيارتي وسيارته حول صفة مشتركة وهي: 

 السرعة

 __________________________________________  
 

Superlatives 

 صيغة التفضيل

 

و نضيف   (est) الصفه الىت تتكون من مقطع واحد نضيف يف هنايتها -
 the كلمة 

 -: مثل

tall............. the.tallest 

 

small........ the smallest  

 

cheap........the cheapest 

الصفات ذات املقطع الواحد والىت تنتهى حبرف صحيح يسبقه حرف عله واحد 
  اىل هنايتها (est) تضاعف احلرف االخري الصحيح مث نضيف

 -: مثل
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big.........the biggest 

thin..........the thinnest 

hot........the hottest 

____________________ 

 (Y) لصفات الىت تنتهي حبرفا

 estمث نضيف i تقلب اىل 

 : مثل

happy...........the happiest 

Heavy…..the heaviest 

 

GRAMMAR: 

word only. ONEComplete each sentence with  

1-Oman is hotter_______France. than 

2-Giraffes are _____ tallest land animal. the 

3-This house is bigger ______ mine. than 

4-The blue whale is _____ heaviest creature on Earth. 

the 

5-Saudi Arabia is bigger______ Bahrain. Than 
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Unit  4 

 

 

 

 
 للسؤال عن السعر الي شيء.  how much تستخدم  

1-How much is the incense burner? 

 

It's 3 rials.                                     

2-How much are the dates? 

 

  They are 2 rials a kilo. 

GRAMMAR: 

word only. ONEComplete each sentence with  

1-How much_____the dress?It's about 5 rials.   is 

2-How____ are the books?They are 20 rials. much 

3-How____ are the earrings? They cost 100 rials. 

much 

4-How much ______the caps? They are 3 rials. are 

5-How much___this t-shirt?It is 5 rials.    is 

 صيغة المفرد

 صيغة الجمع
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Unit 5 

 
GRAMMAR: 

word only. ONEComplete each sentence with  

1-Mozart was born _____ 1756.   in 

2-Maha goes to bed ______9 o'clock     at 

onof June.       ndHe was born_____22-3 



 

 اعداد المعلمة األولى : دالل الحمادية

 

 

1-What ____Toshi and his dad doing? were 

2-_____Rose dancing at the party?   was 

 
General questions: 

 

1-Salma travelled to India _____ plane.  by 

        

 

 

 

 

2-______ you got a stripped white skirt? No, I haven't.  

Have 

 

by Bus- car- plane-train 
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3-Khalid travelled to Egypt_____ plane.  by 

 

4-Hi ._______ I help you? Can 

  

5-The weather _____ usually hot in Oman.   is 

 

 

6-Huda and Alia went ______ the park yesterday.  to 

 

 

 

7-Meera is a doctor. She lives _______ Nizwa.  in 

 

 

 

8-Have you got a white, pink _______red shirt? and 

 

9-How much are these pens? 300 baiza ______ only 

 

 

10-_____ I have two bags of potatoes? Yes, you can. 

Can 

 

usually Present simple 

Go\went   to 

Live in 
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11-I'm good at English_______I'm not good at Maths. 

but 

 

12-Why____ she always wear red clothes?  does 

 

13-Samia _____ not like to play board games because 

they are boring.      does 

 

14-Hilal is good _______ drawing.   at 

 

15-Have _____ got any teddy bears?Yes, I have.   you 

 

16-I visited London three years _____.   ago 
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كون  اعداد هذه الكراسة لتنسأل هللا العلي القدير أن وفقنا في  
معينة ألبنائنا الطالب في رفعة شأن هذا الوطن الغالي على  

      ق لوبنا وفي رفع المستوى التحصيلي في مادة اللغة االنجليزية
 و النهوض بهم في أعلى المراتب.

 

 
 

 

 

 

 

 

 


