In the name of God
Prospect 1: Lesson 1-4
……Class: ………………..

School name: …………………………………………..……….

……Last name: ……………………………………………..

First name: ………………………………..…………..

 -1آقای بابک حسامی که یک گزارشگر فوتبال است ،برای تهیهی گزارش از بازیهای تیم ملی فوتبال در جام جهانی باید به
کشور برزیل سفر کند .آقای حسامی برای ورود به ورزشگاه نیاز به کارت خبرنگاری دارد .به همین منظور باید به سایت باشگاه
خبرنگاران مراجعه کرده ،مشخ صات خود را وارد نماید .اما هنگام اتصال به اینترنت متوجه شد که اعتبار کارت اینترنت تمام
شده است .ابتدا با وارد نمودن شماره کارت از روی کارت بانک به او کمک کنید تا با پرداخت اینترنتی ،دوباره کارت خود را
فعال سازد 0/5( .نمره)

 -2سپس برای ورو د به سایت آقای حسامی باید نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نماید .تمامی حروف نام کاربری ،حروف
کوچک است در حالی که آقای حسامی به اشتباه همه را با حروف بزرگ تایپ کرده است .با وارد کردن شکل کوچک حروف نام
کاربری به او کمک کنید تا وارد سایت شود 2( .نمره)

 -3پس از ورود به سایت ،آقای حسامی باید مشخصات خود را به طور کامل در صفحهی مربوطه وارد نماید .شما نیز در انجام
این کار به او کمک کنید و مشخصات او را از روی کارت شناسایی در فرم وارد کنید 3/5( .نمره)

First name

Last name

Age

Month of birth

Job

Father's name

Telephone number

ثبت

انصراف

 -4آقای حسامی همچنین باید لیستی از همکاران همسفر خود تهیه نموده و در فرودگاه برزیل آن را تحویل مسئول مسابقات
دهد .در تهیهی این لیست به او کمک کنید و اسامی همکارانش را در لیست وارد کنید 3( .نمره)
Last name

First name

No.

شماره

اســامی

1

متین کاتب

1

2

ایمان پاکنام

2

3

اکبر امانی

3

 -5در پایان آقای حسامی لیستی از شهرهایی که باید برای تهیهی گزارش در آنها اقامت کند تهیه کرد .اما از نظر بزرگ و
کوچک نوشتن حروف اشتباهاتی دارد .لطفاً اشتباهات او را در جاهای مشخص شده در نقشه ،اصالح کنید 3( .نمره)
1-

31- maNAuS
2- brasIlIa
3- NATal
4- CUIaba
5- goianIa
6- saNTarEM

2-

5-

6-

4-

