”“IN The Name Of The Best
First Name :
Date : 93/ Day
Last Name :
Time : 30 minutes
____________________________________________________________
مارک ( )Markاهل فرانسه است.او به همراه دوستش جان( )Johnکه اهل انگلستان
است به یک کشور خارجی دیگر سفر کرده اند.جهت رزرو اتاقی در یک هتل به آنها
فرمی داده شده است.به نظر شما فرم ها را چگونه باید کامل کنند؟()2
Name : John

Name : Mark

Age : 26

Age : 24

Country :

Country :

Nationality :

Nationality :

____________________________________________________________
 .1شما به عیادت تعدادی از دوستان تان که بیمار هستند می رویدکه هر کدام از
آنها بیماری متفاوتی با دیگران دارد و می خواهید به تناسب بیماری هر کدام،به
آنها توصیه هایی کنید.با توجه به هر بیماری توصیه مناسبی بنویسید)1/5(.
You should ………….. .

1.Ali has a headache .

You should go …………. .

2. Reza has a toothache .

You should see ………. .

3. Majid has a running nose.

 .3دبیر زبان انگلیسی مریم از آنها خواسته انشائی با موضوع آزاد بنویسند و او تصمیم
دارد انشائی در مورد توانائیها و عدم توانائیهایش در بعضی کارها بنویسد.با توجه به
تصاویر بنویسید او در چه کارهایی مهارت دارد و در چه کارهایی ندارد)2(.
1. I am good at ……………. .
کاربرد کامپیوتر

راندن دوچرخه

2.I can not …………………… .

3.I can …………….. .

عکس گرفتن

نقاشی کردن

4.I am good at ………………… .

____________________________________________________________
.4مادر شما کتابی در مورد برخی توصیه های بهداشتی که به زبان انگلیسی است
مطالعه می کند و به تعدادی کلمه و عبارت ناآشنا برخورد کرده است.شما با توجه به
معلومات زبان انگلیسی تان،معادل فارسی آنها را برایش بنویسید)2(.

If you have earache , go to the doctor and if you have sore eyes , you
should rest at home.

……………… 4.

3. ……………….

……………… 2.

………………1

 .5معلم زبان ریحانه از او خواسته که به شیوا که در درس زبان انگلیسی ضعیف است
کمک کند .به همین دلیل او می خواهد برنامه ی این هفته ی خود را طوری بچیند که
بتواند برای کمک به شیوا وقت آزاد زیادی داشته باشد.ریحانه برنامه اش را در یک
جدول نوشته ولی بعضی کلماتش جا افتاده اند.شما آنها را کامل کنید)2/5(.

Evening

Afternoon

Morning

help Shiva

Stay at home and
...............
help Shiva

Go to school

Sunday

Play ............

Tuesday

help Shiva

Thursday

................ TV

................ English ............. relatives

Good Luck.
Mrs. Boustani

