
 

QCM  (test :  niveau 2 vers niveau 3) 
 
Cocher la bonne réponse. 

  
I) -grammaire, structure de phrases : 
 
 
 

Mettre les verbes au prétérit (زمان گذشته ساده) 

 ( رفتن ) من به سینما  -1
A          روممی. 
B           رفتم. 
C          رفتممی. 

 دیدن ( مادرت را در اتوبوس ) -2
A         دیدم. 
B         بینممی. 
C         دیدممی. 

 ما  ساعت یک نهار )خوردن( -3
A          خوردیممی. 
B          خوردندمی. 
C          یمدخور. 

  چرا صبح زود )بیدارشدن( -4
A          ؟بیدار شدید 
B         ؟شویدبیدار می 
 C         شدید؟بیدار می 

 
 ( خواندن)  تو درس -5

A      دخوان. 
B      خواندی. 
C      یخواندمی. 

Mettre les verbes au présent (.زمان حال ساده)   
  

 پدرم هر روز روزنامه ) خواندن( -6
A         خواندمی. 
B         خواند. 
C         خواندم. 

 )آمدن( آنها به دانشگاه -7
A          آییمی. 
B          آیندمی. 
C          دآییمی. 



 شما همیشه کت و دامن )پوشیدن( -8

A         پوشیدید. 
B         پوشیدیدمی. 
C         پوشیدمی. 

 من کمی فارسی )بلد بودن( -9
A          بلدم. 
B          بلدید. 
C          بلدی. 

 
  کردن(کارجواد ) -10

A           کردکار. 
B          کندمی کار. 
C           کردندکار. 

 
 

II)-vocabulaire, lexique  

 یعنی یاد گرفتن -11
a) Apprendre 
b) Parler 
c) Manger 

 

  یعنی اردبمیبرف  -12
a) Il pleut. 
b) .Il neige 
c) Il court. 

 

  یعنی امتحان دارم -13
a) .J’ai un examen 
b) J’ai de l’argent. 
c) J’ai une valise. 

 

  یعنی  شیرینسیب  -14
a) pomme  sale 
b) pomme verte 
c) pomme  sucrée 

 

  یعنی هواپیما -15
a) avion 
b) air 
c) ciel 

 

  یعنی گردش کردن -16
a) marcher 
b) tourner 
c) se promener 

 

  یعنی این خانه بزرگ است -17
a) Cette maison est large. 
b) Cette chaise est grande. 
c) .est grandemaison Cette  



 
 

  یعنی است تنگ لباساین  -18
a) Ce vêtement est large. 
b) Ce vêtement est grand. 
c) .rrése est Ce vêtement 

 

  یعنی یک چایی خورد -19
a) Il veut un thé. 
b) .un thé pris Il a 
c) Il a renversé le thé. 

 

  یعنی اتاق دو نفره -20
a) Une chambre pour deux personnes 
b) Il y a dix personnes dans la chambre 
c) Deux personnes sont dans cette chambre 

 
 

III)-compréhension écrite 
Lire le texte puis cocher la bonne réponse. 

 

 

ام به هستم. در تهران به دنیا آمدم و در آنجا به مدرسه رفتم. سال پیش با خانواده سارامن 

روم. شیراز شهر زیبایی به دانشگاه می هم کند و منشیراز آمدم. پدرم در این شهر کار می

بستان گذشته، ژاکلین را به شیراز دعوت خی بسیاری هست. در تااست و در آن آثار تاری

 .خواهم در بهار امسال به پاریس برومکردم. او دو ماه در شیراز ماند. من هم می

 

 در ... به دنیا آمد.  سارا -21

A-   تهران 
B-   شیراز 
C-   پاریس 

 
 با کی به شیراز آمد؟ سارا -22
A-   پدرشبا 
B-   پدر و مادرشبا 
C-   با ژاکلین 

 
 میخواهد به پاریس برود؟ ساراکی   -23
A-  تابستان گذشته 
B- امسال بهار 
C-  سال پیش 

 
 کند؟کی در شیراز کار می  -24
A-     ساراپدر 
B-   سارا خانوادۀ 
C-   سارا 



 

  در . . .  آثار تاریخی بسیاری هست. -25
A-    تهران 
B-   شیراز 
C-   پاریس 

 

 چه کسی را به شیراز دعوت کرد؟ سارا  -26
A-   اشخانواده 
B-   ژاکلین 
C-   پدرش 

 

 خواهد به پاریس برود؟در بهار کی می  -27
A-   ژاکلین 
B-   سارا 
C-    ساراپدر و مادر 

 
 کی دانشجو است؟  -28
A-   سارا 
B-   ژاکلین 
C-    سارامادر 

 
 
 

Quelle heure est-il ? 
29-              (11:30 ) 

A        ساعت یازده و سی دقیقه 
B        ساعت سیزده 
C        ساعت یک و نیم 

30- (1:15 ) 
A        ساعت یک و هفده دقیقه 
B        ساعت یک و ربع 
C        ساعت پانزده 

31-              (2:30) 

A         ساعت دوازده 
B         ساعت دو و نیم 
C         ساعت دو وپنجاه دقیقه 

  



 
IV)-autre(s) type(s) d’exercice(s) selon les particularités de la langue 

Complétez les phrases suivantes. 

 ام.شما . . . . .  هستید؟  من فرانسوی -32
A         کجا 
B         کجایی 
C         چند 

 .یک کیلو موز . . . . . است؟ دو یورو -33
A         کجا 
B         کجایی 
C         چند 

 

 .اسمتون . . . . . ؟ پروین -34
A        چیه  

B         کجایی 
C         هچند 

 

 QUESTIONS 34 

Votre score se situe entre 34 et 28 bonnes réponses :  
L’accès au niveau demandé est autorisé sans problème. 

 Votre score se situe entre 27 et 20 bonnes réponses : 
Vous aurez peut-être besoin d’étudier à nouveau quelques points de grammaire ou de vocabulaire, mais 
vous pouvez suivre le niveau demandé. 
Votre score se situe en dessous de 20 bonnes réponses :  
 Veuillez prendre contact avec nous pour décider avec l’enseignant référent du niveau à suivre qui vous 
conviendrait le mieux. 

 


