
In his mention

بارمســـــــــــــــــــــؤاالتردیف
دوست شما فلش کارت هایی به شکل زیر دارد و می خواهد آنها را به تصاویر مربوطه وصل کند ولی به علت عدم آشنایی با زبان انگلیسی ١

٢شماره تصویر را کنار لغت بنویسید.)از شما خواسته که این کار را براي وي انجام دهید.( 

این کار را براي وي انجام بنایی در شهر شما نقشه خانه اي را طراحی کرده و می خواهد بخش هاي آن را به زبان انگلیسی برگرداند، ٢
دهید.

٢

ردن به ،با کمک کآقاي ساسان رحیمی می خواهد در یک همایش زبان انگلیسی شرکت کند،براي این کار باید فرم انگلیسی زیر را پر کند٣
او فرم را تکمیل کنید.

۴

نام و نام خانوادگی:

نام پدر:

شعبه:

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان قلعه گنج

فرهنگ ده باالآموزشگاه متوسطه دوره اول 

مفتانگلیسی پایه هپایانی دوم درس زبان کتبی آزمون 

29/2/1394تاریخ امتحان: 

دقیقه60دبیر: نادري پور           وقت:

همدلی و همزبانی ،دولت و ملت 

suit scarf shoes gloves

1 2 3 4

.آشپزخانھ١

.حمام۴

.اتاق نشیمن٢

.اتاق خواب٣

1)…………………

2)…………………

3)………………….

4)………………….

Registration form

First name:

Last name:

Father's name:

Age:

Address:

Telephone:

Job:

Email:



به درگاه اینترنتی یک بانک وارد شوید و در قسمت نام کاربري به جاي حروف بزرگ شکل کوچک را وارد تصور کنید که می خواهید ۴
، با وارد کردن شکل بزرگ حروف به سامانه وارد شوید.کرده ایدکه با خطا مواجه شده اید 

۵/٢

با مراجعه به یک رستوران لیستی از غذاها را می بینید که به زبان انگلیسی نوشته شده اند،آنها را به تصاویر مربوطه وصل کنید.۵

٢

داده شده بنویسید.اعداد مربوط به جاهاي خالی زیر را به حروف مانند اعداد ۶
Twenty-…………-forty-…………-sixty-……………..-eighty-…………- one hundred

٢

را روي شکل زیر رسم کنید.2:15ساعت از شما خواسته که معلم زبان انگلیسی ٧
١

کلمات داده شده را زیر تصاویر مربوطه بنویسید. ٨

٢

با توجه به شکل زیر جاهاي خالی را تکمیل کنید و بنویسید که افراد مذکور با فرد مشخص شده چه نسبتی دارند؟٩

۵/٢

ورود به سامانه

نام کاربري

رمز ورود

aqdnbeghyu

dates fruits rice bread

Farmer- doctor-pilot-engineer

Hossein Zahra

Mahdi Fatemeh

Ali Nasrin

Reza Zeinab

1.Mahdi is Ali's…………………

2.Fatemeh is Ali's……………..

3.Nasrin is Ali's ………………..

4.Reza is Ali's……………………

5.Hossein is Ali's…………………

20)                                       جمع نمره:موفق باشید.(


