


صفحه 1 از 6

آقای نیما ناصری راننده یک ماشین باری است که قصد دارد به کشور انگلیس سفر کند

ولی قبل از سفر متوجه می شود که بایستی برای ورود به آنجا گواهینامه بین المللی تهیه کند    

ما ناصری را در پرکردن این گواهینامه کمک کنید.آقای نی
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اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 2 تهران 

دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد مرزداران 

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصیلی 98- 1397
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. اما از کرد تهیه را کند اقامت ها آن در باید که شهرهایی از لیستینیما ناصری  آقای پایان در

نقشه، در شده مشخص جاهای در را او اشتباهات لطفا   . دارد اشتباهاتی حروف نوشتن کوچکنظر

 .کنید اصالح

1 -  BlAcKPool 

2 -  yoRk 

3 -  bUdE 

4 -  loNdoN 

5 -  BirmInGhaM 
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نمره 5 با توجه به کادر و تصاویر زیر شماره مربوط به هر تصویر را بنویسید.

31 -  I’m your English teacher. 

2 - This is my classmate Parisa.

3 – It’s a pencil case.

4 - How old are you now?

5 - When is your birthday?

6 - He’s a mechanic.

7 – It’s an eraser.

8 – It’s a bench.

9 - Can I have my library card, please?

10 - She is a housewife
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Listening and Writing

اطالعات خانواده فرزند از و روید می منزلی درب .هستید شماری سر مأمور شما که کنید تصور

 .پرسید می را خانوار

 .کنید پر را زیر فرم او های پاسخ شنیدنبا 

Father’s first Name: ………………………………………… 

Father’s last Name: ………………………………………… 

Father’s age: …………… 

Father’s job: …………………………. 

Mother’s first Name: ………………………………………… 

Mother’s last Name: ………………………………………… 

Mother’s age: …………… 

Mother’s job: ………………………….
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