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السابعالصف  – ورقة إجابات  Answer Sheet – 7th Grade جمعية 

السادسة عشرةبطولة اللغة اإلنجليزية   English Competition - 2016 إبداع 
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Answers 

41.   doctor 

42.   close 

43.   have 

44.   umbrella 

 45.   night 

46.   go 

47.   send 

48.   ready 

49.   free 

50.   meeting 
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 ْعليماٌت َحْوَل تَْعبِئة َوَرقَِة اإلجاباِت :ت 

 فَقَط. رصاص اُْكتْب بِقَلَمِ  -1
 فَقَط. واحدٌ  ِلكِل إجابٍة يوجُد خياٌر صحيحٌ  -2

 :مثال. المربعِ الَّذي يشيُر إلى اإلجابِة الصَّحيحةِ داخَل  (X) َضعِ اإلَشارةَ  -3

1  ☒ 

 
 
 

في ُمَربَّعِ اإلجابِة  (X) َضْع بْعِد ٰذلك إشارةَ وشطُب اإلجابِة امسح أواُ إذا أردَت تغييَر إجابتَِك،  -4

 الجديدةِ.
 

ن الجواَب الّصحيَح وال تترك  قُمْ  -5 تها، َخّمِ ًدا من صحَّ باإلجابِة عن َجميعِ األسئلِة حتى لْو لْم تكْن ُمتأّكِ
 واٍب.جَ ُسؤااًل بِدوِن 

  التعليمات هذه يسار على لذلك المخصصة المربعات في الكود رقم أكتب          

   

أكتب اإلنشاء 

على الجهة 

األخرى من 

 الصفحة.
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Writing (30 points) 
 

 

PAY ATTENTION TO GRAMMAR, SPELLING AND PUNCTUATION 
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……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 

 نهاية االمتحان

Good luck!                                              !نرجو لكم النجاح 

 

 

 

 


