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–Term 1] –Grade  th.7[

[Module 1] What do you do?ماذا تفعل  

Vocabulary املفردات

Exciting محمس/ مثري Month شهر 

Boring ممل Week أس بوع 

Interesting ممتع Dangerous خطري 

Airport مطار Safe أمن 

Weather طقس Challenging حتدي 

Aero plane طائرة Passengers مسافرون 

Airline خط جوي Forecast نرشة/ حاةل جوية 

Take off يقلع/ تقلع Cabin جحرة 

Attendants ريان/ مضيفي الطاحلضور Chick in حيجز يف 

Every لك Flight  جويةرحةل 

Always دامئا Land ّهيبط/ حيط 

Never أبًدا Night ليةل 

Day يوم Year س نة 

Sunday األحد Thursday امخليس 

Monday اإلثنني Friday امجلعة 

Tuesday الثالاثء Saturday السبت 

Wednesday األربعاء   
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Grammar القواعد

- The present simple املضارع البس يط 

It is an action ot event that is happenning regularly 

 هو حدث أو نشاط حيدث بشلك منتظم

Its using: اس تخدامه  

 يس تخدم املضارع البس يط يف ثالث حاالت:

1- To talk about scientific fact or facts in general 

 يس تخدم للتحدث عن احلقائق العلمية أو احلقائق بشلك عام

Example: 

The earth goes around the sun       األرض تدور حول الشمس 

The sun is star                                                      الشمس يه جنم   

2- To talk about routine 

 للتحدث عن األش ياء الروتينية

Example: 

We go to school every day         نذهب إىل املدرسة لك يوم      

3- To talk about habits and traditions 

 للتحدث عن العادات والتقاليد

Example: 

Every Eid we visit my grandparents             
          لك عيد نزور دار جدي/ أجدادي    
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Rule: القاعدة  

We have 3 forms for the rule    :دلينا ثالث أشاكل للقاعدة 

1- Affirmative form       الشلك املثبت     

        S+ 1V (S)+ O + C     الفاعل+ الفعل+ املفعول به+ التمكةل  

(s)   تسمى )س( املفرد وتضاف للفعل إذا اكن الفاعل مفرًداHe, she, it 

Example: 

Sami drinks coffee every morning  سايم يرشب القهوة لك صباح      

2- Negative form       الشلك املنفي     

       S+ Do/Does+ not+ 1V + O + C      

(do)   أان ( تس تخدم إذا اكن الفاعل مجعI   أنتyou  حنن we   مه they) 

 (deos)   امس( تس تخدم إذا اكن الفاعل مفرًداAhmad   لغري العاقلit  يه she   هو he) 

Example: 

    Sami doesn’t drink coffee every morning   

    They don’t go to university every day 

3- Interrogative form       )الشلك الاس تفهايم )السؤال     

       Do/Does+ S + 1V + O + C+?    

Example: 

    Does Sami drink coffee every morning?   

    Do they go to university every day? 
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 (es) احلاةل األوىل 

 

 

Keywords: ادلالالت  

 كيف منزي املضارع البس يط عن غريها من امجلل؟

الالت( نس تطيع أن منزي مجةل املضارع البس يط من خالل اللكامت ادلاةل )ادل

 ويه:

Sometimes  ًأحياان Usually  ًعادة 

Always دامئا Often غالًبا 

Every + time (day, week, month, year ….) ... لك وقت 

 

ا إىل الفعل الرئييس يف امجلةل، وهن (s)وحضنا سابقًا بأنه إذا اكن الفاعل مفرًدا نضيف 

 إىل الفعل (s)سوف نوحض حاالت إضافة 

1- The first case (es)            
  

 (e)لوحدها بل حتتاج إىل زايدة حرف  (s)بعض األفعال ال تقبل إضافة 

Every verb ends with the following letters:  لك فعل ينهتيي ابألحرف

 التالية 

1) O         go   goes             يذهب 

2) X         fix  fixes يصلح                     

3) SS       miss  misses يفقد              

4) Sh       wish  wishes يمتىن           

5) Ch      catch  catches     ميسك 

6) Z         freeze  freezes يتجمد        
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 (ies) احلاةل الثانية إضافة 

 لوحدها(s) احلاةل الثالثة إضافة 

 

2- The second case (ies)            
 

 (y)مس بوقة حبرف حصيح نقوم حبذف حرف  (y) واكنت (y) إذا انهتيى الفعل حبرف

 (ies)من آخر الفعل ونضع ماكنه 

Example: 

    study   studies يدرس             

    fly  flies يطري/حيلِّق    

مس بوقة حبرف عةل يبقى  (y) واكنت (y) إذا انهتيى الفعل حبرفملحوظة هممة:  

 (s)الفعل كام هو دون حذف ونضيف هل فقط 

تايل لتسهيل حفظها، حنفظ الشلك ال (a, i, e, o, u) أحرف العةل يه 

 عىل شلك وجه لرتخس يف عقولنا 

   
 

 

3- The third case (s)            
 

 لبايق األفعال يف اللغة اإلجنلزيية (s) ويف هذه احلاةل نضيف

 
 بعض اللكامت اليت جيب حفظها

Risks أخطار Climber متسلق 

Mountain biker راكب ادلراجة عىل اجلبال Scoring a goal إحراز الهدف 

Professions ِمهن Perform يؤدي/ ميارس 

Good luck 
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[Module 2] Fighting global warmingالتصدي لالحتباس احلراري  

Vocabulary املفردات

Global warming الاحتباس احلراري Flood طوفان/ فيضان 

Temperature درجة احلرارة Violent عنيف/ قايس 

Carbon dioxide ربوناثين أكس يد الك Earth األرض 

Atmosphere الغالف اجلوي Rain متطر/ املطر 

Accelerate ل  عاصفة Storm يرسِّع/ يعجِّ

Drought جفاف Climate مناخ 

Slow down يقلل/ خيفِّض Warm up يدئف/يسخن 

Heat up ن  يتجمد/ جتّمد Freeze يسخِّ

Melt ينصهر/ يذوب   

 

   What can we do to slow down G-warming  P.18لكامت القطعة 

Oceans …. Cold parts …. 

Complex system ….. Machines …. 

Planet كوكب Deserts )حصاري )حصراء 

Rainforest غاابت مطرية Reuse إعادة اس تخدام 

Depend on يعمتد عىل Plant نبتة/ يزرع 

Aluminium أملنيوم Recycling paper إعادة تدوير األوراق 

Allow يسمح Energy طاقة 
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Grammar القواعد

- The Imperative (affirmative & negative) )امجلل األمرية )املثبت والنفي 

The Imperative 

اإلثبات  يف بداية امجلل، وتُس تخدم يف حاةل صيغة األمر يه أفعال تس تخدم

 والنفي يف احلاالت التالية

Its using: اس تخدامه  

1- Give instructions   إعطاء التعلاميت       

Example: 
Mix the flour and the sugar                          اخلط الطحني والسكر      

Take two tablets every four hours      خذ حبتني لك أربع ساعات        

2- Make invitation عند دعوة خشص ما/ معل دعوي      

Example: 
Come in, make yourself at home  )مثبت( 

Please start, don’t wait for me      )منفي( 

3- Tell someone what to do           إخبار خشص لعمل يشء معني 

Example: 
Open your book                         )مثبت( 

Don’t forget to post the letter  )منفي( 

4- Give warning إعطاء حتذيرات                      

Example: 
Keep out danger  ابق بعيًدا عن اخلطر      

5- Make signs and notices          معل إشارات ومالحظات   

Example: 
 ولكن ليس ابلالكم وإمنا ابإلشارة pushاس تعامل الفعل 

             Keep off the grassنطلب من أحدمه أن يبتعد عن العشب ابإلشارة 
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6- Make request       تكوين الطلب     

Example: 
    Please, open the windows  رجاًء افتح الش باك 

       
     

P.20: The present simple with adverbs of frequency 

          always   sometimes    never 
1. Always  ًدامئا      

 رأي أن الشخص يقوم هبذا الفعل/ النشاط دامئًا وبشلك متكر  %000إىل  %0نسبهتا من 

Example: 

    He always wears red clothes هو دامئًا يلبس مالبس محراء 

2. Sometimes     ًيف بعض األحيان/ أحياان  

 ويه تشري إىل أن الشخص يقوم هبذا الفعل/ النشاط من حني إىل آخر %00نسبهتا 

Example: 

     Sometimes, I visit my uncle’s house   
3. Never أبًدا ال    

 أي أن الشخص  ال يقوم هبذا الفعل/ النشاط مطلقًا %0نسبهتا 

Example: 

     Vegetarians never eat meat      النباتيون ال يألكون اللحمة  

      

Vocabulary  P.21  مفردات صفحة  

Pollution تلوث Environment بيئة 

Junk mail يهالربيد غري املرغوب ف Nappies احلفاظات 

Recycle تدوير rinse يغسل/ يشطف 

Instructions تعلاميت   
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Vocabulary  P.23  مفردات صفحة  

Ecology عمل البيئة Club اندي 

Recycling  ياءإعادة تدوير أو تصنيع األش center مركز 

 

Vocabulary  P.24  مفردات صفحة  

Jumble sale  يةالبيع لألعامل اخلري Toys ألعاب 

Old clothes مالبس قدمية Sporting goods بضاعة رايضية 

Reduce  يقلل(slow down)  Remember يتذكر 

Need حاجة Waste أوساخ/ خملفات 

 

 

 

Good luck 
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[Module 3] Visiting places زايرة األماكن  

Vocabulary املفردات

Street شارع Station حمطة 

Food طعام Trader اتجر 

Underground نفق حتت األرض Restaurant مطعم 

Shop حمل Outdoor خارًجا/ خارج البيت 

Antique أش ياء قدمية Bread خزب 

Honey عسل Traffic أزمة/ زمحة 

Traditional تقليدي Flower وردة/ زهرة 

Fruit juice عصري فواكه Eggs بيض 

Tomatoes بندورة Apricot مشمش 

Plums اخلوخ Potatoes بطاطا 

Cakes كيك/ كعك Boxes صناديق 

Bridge جرس Peaches دراق 

Market داكن Plants نبااتت 

Annual س نوي Watches ساعات 

Handmade معل/ صنع مزنيل handcrafts حرف يدوية 

Theater مرسح   
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Grammar القواعد

- Countable/ uncountable nouns  األسامء املعدودة وغري املعدودة 

 
1- Countable nouns األسامء املعدودة 

 امجلع يه األش ياء اليت ميكن عّدها ابس تخدام األرقام وتأيت األسامء املعدودة بصفيت

وعند  a, anواملفرد، ويف حاةل صيغة املفرد فإنه يس يق بواحدة من أدوات التعريف 

  (How many)السؤال تس تخدم 

Example: 
 امجلع املفرد

One dog Two dogs 

One horse Two horses 

 

 امجلع إىل الامس املفرد ليصبح مجع sهنا مت إضافة 

Example: 

1- She has three cats                          يه دلهيا ثالث قطط 

2- I would like two books                             أريد كتابني   

3- How many friends you have?  

 Friendsمع الامس امجلع   How man اس تخدامهنا مت 

4- I own a house 

 مع الامس املفرد a اس تخدام أداة التعريف هنا مت 
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2- Uncountable nouns األسامء غري املعدودة 

ياء املادية يه األش ياء اليت ال ميكن عّدها ابألرقام وتش متل عىل األفاكر اجملردة واألش 

غازات وغريها لالصغرية واألش ياء اليت ليس لها شلك حمدد، اكلسوائل واملساحيق وا

 من األش ياء

Example: 

- Tea                   شاي 

- Sugar                  سكر 

- Water ماء                       

- Air هواء                         

- Rice أرز                         

- Knowledge املعرفة       

- Beauty           امجلال 

- Anger           الغضب 

- Fear اخلوف                  

- Love احلب                                     

- Money املال              

 -بعض املالحظات املهمة:

 دم أدوات التعريف مع األسامء غري املعدودةال نس تخ -0

 some, any, a lot ofنس تطيع اس تخدام اللكامت التالية مع األسامء غري املعدودة ويه:  -2
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- There is/ there are  اس تخداهما وخاصة مع األسامء املعدودة وغري املعدودة 

There is There are 

1. There is one man outside 

 يوجد رجل واحد يف اخلارج
1. There are many cars in the 

parking 

 

2. There is a student in the class 

 يوجد طالب واحد يف الصف
2. There are apples in the store 

 

 يوجد/ هناكل there isمعىن  -

 دة(تس تخدم مع املفرد )األش ياء املفر  -

 anyهنا نس تطيع اس تخدام لكمة  -

 تأيت أيضا مبعىن يوجد/هناكل -

 تس تخدم مع الامس امجلع -

 someهنا نس تطيع اس تخدام لكمة  -

 

 

- Using some/ any in English language اس تخداهما يف اللغة الاجنلزيية 
 

1. Some بعض      

 تس تخدم مع األسامء املعدودة وغري املعدودة فنقول: -0

Example: 

    Some water                بعض املاء   

    Some friends بعض األصدقاء      

 تس تخدم مع امجلل املثبتة: -2

Example: 

    Some people in my school like Jazz  

    I have some friends                               أان دلي بعض األصدقاء 

    We bought some coffee                              اشرتينا بعض القهوة 
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 تس تخدم يف السؤال )يف حاليت الطلب والعرض(: -3

Example: 

    Would you like some milk?   هل جتب أن تأخذ بعض احلليب/اللنب

عرض(                                                                            )  

    Can I borrow some money?   هل أس تطيع أن أس تقرض/ أس تعري بعض املال 

  )سؤال(                                                                         

     
2. Any  ّأي      

 الامس املعدود وغري املعدودس تخدم مع ت -0

 تس تخدم مع امجلل املنفية ومجةل السؤال -2

Example: 

    There isn't any bread here           غري معدود/منفي(  ال يوجد أي خزب هنا(  

    I don’t have any friends         معدود/منفي(       ال أمكل أي أصدقاء(     

    Do you have any money?                   (سؤال) هل متكل أّي مال؟  

 :أبًدا للنفي    never بدون  withoutمع اللكامت التالية  anyتس تخدم  -3

Example: 

    We never go any- where                                                                        

    She did her homework without any help    

                                                                          

 -مالحظات هممة:   

خشص ما  – something يشء مايف مجل مركبة مثل:   some/anyقد تأيت  -0

somebody – someone – ماكن ما  somewhere  -  أي ماكنanywhere- 

 anythingأي يشء  – anyoneأي أحد 

 : لوحدها فإهنا تتبع ابمس، وإذا اكنت مركبة ال تتبع ابمس  some/any إذا أتت -2

  I bought somethingبدون امس   I bought some bread: امسبـ 
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Vocabulary   مفردات  

Museum املتحف Gallery اس توديو 

Ground floor الطابق األريض Upper floor الطابق العلوي 

Treasure كزن Mummy مومياء 

 

 

 

 

 

Good luck 
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[Review] Module from 1 to 3  

وحدة املراجعة من الوحدة األوىل وحىت الوحدة الثالثة ]إجاابت األس ئةل[

 

Quiz P.40  الاختبار صفحة 

1- B 2- A 3- B 4- C 5- C 

6- A 7- B 8- C 9- B  

 

Exercise 1 answers P.41  إجاابت المترين األول 

1- Where 2- who 3- what 

4- when 5- why 6- how many 

 

Exercise 2 answers P.41  إجاابت المترين الثاين 

1- Kareem Mahmoud flies to Sao Paulo in Brazil every Friday 

2- Sami is a fisherman 

3- Dr. Fred is a psychologist 

4- Salma talks to people t night 

5- Policeman perform dangerous activities because these are part of 

their jobs 

6- There are two elements in danger. One is fear, the other is need to 

defeat fear 

 

Exercise 3 answers P.41  إجاابت المترين الثالث 

1- have 

 ميكل
2- emits 

 ينبعث
3- are 

4- is not 5- cannot 6- see 
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Exercise 5 P.41  إجاابت المترين اخلامس 

1- outdoor 2- mummies 3- souvenir 

 تذاكر/ ذكرى
4- market  احللول

 األفقية

Across 5- theatre 6- railway 

 سكة حديدية
7- team 8- treasure 

9- plums 10- museum    احللول

 التحتية

Down 

 

 

 

Good luck 
T.M. Al –wedyan 

0780512206 

 

 
End of action pack 7- 

 term 1 
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