
English test /        Prospect 2/        Lessons 1-4/       1393-Azar 

First Name:                       Last Name:                 class: 

آنها با تعدادی توریست خارجی .نند و دریک هتل اقامت می کنندمی کنیما و خانواده اش به شیراز مسافرت  .1

با توجه به .با آنها صحبت کرده و ملیت آنها را می پرسد تا در دفتر خاطراتش ثبت کندبرخورد می کنند، نیما 

 .گفتگوی آنها به نیما کمک کن تا ملیت هریک را در دفتر خاطراتش بنویسد

-Hi, What's your name? 

-I'm Joe. 

-Where are you from? 

-I'm from France. 

-What about your friends? 

- This is Emily. She's from Italy. This is Helen and she's from England. This 

one is Hans .He's from Germany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

او شرح بیماریش را می نویسد و .در این سفر ، یکی از توریست ها بیمار می شود و به پزشک مراجعه می کند .2

معادل . از نیما میخواهد تا معادل فارسی کلماتی  را که مشخص کرده برایش بنویسد تا به  پزشک نشان دهد

 :فارسی این کلمات را بنویسید

 

 

 

Joe is from France .He's  ………………….. 

Helen is from England .She's …………………. 

Hans is from Germany .He's …………………… 

Emily is from Italy. She's …………………… 

This morning ,I had a headache and a sore throat . 

Now I have a runny nose .I have an earache, too. 

Is it a flu or a cold? 

1……………………………..                        3……………………………….. 

2………………………………                       4………………………………..      

 



و از او می خواهد با دقت آنها را انجام  دهدمی به او شتی بهدا توصیه  با تشخیص بیماری توریست چند پزشک .3

 به نیما کمک.گلیسی آنها را بنویسدخواهد معادل ان توریست این توصیه ها را به نیما می دهد و از او می.دهد

 .کنید

 

 

 

 

 

 

با توجه به . ننددر هتلی که نیما اقامت دارد، فرمی به آنها داده شده تا ورزش مورد عالقه شان را  مشخص ک .4

 تصاویر داده شده  جمالت زیر را در فرم کامل کنید

 

                            
           Hans           Joe                                Emily         Helen                         

                                                                                                       

 

 

 

  

 

  

 . کنید و غذاهای سالم بخورید استراحتباید به اندازه ی کافی . شده اید سرماخوردگیشما دچار 

 .ن آب بنوشیدلیوا   8روزانه  .ویتامین سی برای سرماخوردگی خوب است

 .هم مفید است نوشیدن آب پرتقال ،چای و شیر همچنین

 

1………………………………………… ……………………………                 

2. ……………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………. ............... 

4. ……………………………………………………………………….. 

   

 

1.Emily : I  can ……………………………………………………………. 

2.Hans : I'm  good at………………………. ………………………… 

3.Joe : I  ……………………………………………………………………….. 

4.Helen:   I'm  ……………………………………………………………….. 



(چهار مورد)جدول فعالیت های پایان هفته خود را کامل کنید.5  

 

 

 

 

 In the Morning  In the afternoon  In the evening At night 

Thursday     
Friday     


