
Prospect 1 

Lessons 1-4 

Reading & Writing Test Sample 3 

 )نمره 2(  اولبخش 

. و هر دانش آموز بايد براي خود كلمه عبور بسازد. براي وارد شدن به سايت مدرسه تان به همه دانش آموزان نام كاربري داده اند

فرض كنيد آنچه . حرف بيشتر نباشد 8و از  ايپ شودولي براي اينكه رمز عبور پذيرفته شود بايد تمام حروف آن با حرف بزرگ ت

 . براي خود كلمه عبور بسازيد. در كادر زير است نام كاربري شماست

User Name: Nassim Bastami 
Password: …………………………………………………… 

 
 )نمره 4( بخش دوم

اي انگليسي تازه رسيده را به ترتيب حروف الفبا كتابدار از شما خواسته تا كتابه. شما با كتابخانه مدرسه تان همكاري مي كنيد

 .مرتب كنيد و در ليست زير ثبت كنيد
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Kangaroos in the Wild – Science for Everyone – Elementary Math – Persian Poets – Games in Learning  

Uranus – Time Management – Amazing Stories 



 )نمره 2( بخش سوم

 .را به انگليسي بنويسيدآنها را بخوانيد و پاسخ شان . علمتان در كالس چند چيستان مطرح كردهم
 . .............................به متن كوتاهي گفته مي شود كه از تلفن همراه خود براي شخص ديگري مي فرستيد .1
 . ...............................................لقبي است به انگليسي كه پيش از اسامي خانم هاي جوان مي آيد .2

 . ......................................به مكاني گفته مي شود كه در آن كارهاي مربوط به پول انجام مي گيرد .3

 . .............................خواهر پدر شما .4
 
  

 )نمره  3 ( بخش چهارم

از شما مي خواهد كه اسامي آنها  .گذرنامه بگيرددوست پدرتان مي خواهد بر اي سفر به خارج از كشور براي خود و خانواده اش 

 . را به حروف انگليسي بنويسيد

 

 

 

 

Father’s Name  

Mother’s Name  

1st Child’s Name  

2nd Child’s Name  

3rd Child’s Name  

4th Child’s Name  

 

         

 

 بيتا باطني    :مادر   ساسان پاكنام   : پدر

  كيميا     :فرزند دوم    سينا      :فرزند اول

 نسيم   :فرزند چهارم    ماني    :فرزند سوم

                           


