
Teste de positionnement, QCM 

 Accès Niveau 2 

Persan 

 

I) Grammaire 

 

1- Parmi les phrases suivantes, laquelle est bien dans l’ordre ? 

 کتاب می خوانیم ما1. 
                 تو می دهم   به رااین کتاب  .2    

 به من می کند کمک او3. 

         
 

2- Laquelle de ces prépositions n’est pas correctement employée ? 

    او با من دوست است .1

    گل فرستادم برای مادرم یک من2. 

 من به تو گل آوردم .3
 

 3- Parmi les phrases suivantes, laquelle contient la particule “Râ” mal placée ? 

  من برای تو این کتاب را فرستادم .1

  را نشان دادم من به تو عکسم .2

  برای پدرم را این کتاب خریدم من .3
 

 4- Trouvez la terminaison verbale accordée à son sujet ;  

   امشب زود نمیرسم من .1 

 کار می کردید؟  پارسال در ژاپن تو 2. 

  همدیگر را دوست دارند ما 3. 
 

 5- Trouvez le verbe conjugué à l’impératif ;   
  روم می .1

  نتوانم .2

   بده .3

6- Trouvez le verbe conjugué à l’impératif négatif ;   
   نگو .1

 بتوانم2. 
  بگو3.

 

7- Dans les phrases suivantes, trouvez le verbe conjugué au présent ;   
   نامه می نویسم. من .1

 من کوچک بودم با مادرم به چین رفتم.2. 

  داشتم.سیب دوست بچه بودم  وقتی3. 

 



8- Dans les phrases suivantes, trouvez le verbe “ partir” conjugué au passé simple ;   
   . او هر روز کتاب می خواند.1

 . سال پیش به ایران رفتم.2

  .دوست دارم به ژاپن بروم.3

 

9- Parmi les phrases suivantes, laquelle contient l’adjectif correctement placé ?  
 

  . قرمز کتاب اینجا است1

  . کشور چین بزرگ است2

  . مهربان بزرگ مادر من با ما زندگی می کند3

 

10- Parmi les phrases suivantes, laquelle contient une préposition correctement placée ?  

  . من کتابخانه به می روم1

   . او به ما کمک میکند2

  پدرم هر روز نامه می نویسد من برای. 3

 

II) Vocabulaire 

 

11- Trouvez la bonne définition pour l’infinitif “partir” ; 

   . آمدن1

    . رفتن2

  . دادن3

 

12- Trouvez la bonne définition pour l’infinitif “donner” ; 

   . آمدن1

    . رفتن2

  . دادن3

 

13- Trouvez la bonne définition pour l’infinitif “envoyer” ; 

    . فرستادن1

    . رفتن2

  . آمدن3

14- Trouvez la bonne définition pour l’infinitif “aider” ; 

     . کمک کردن1

     . نوشتن2

  . آمدن3

 

 

 

 



15- Trouvez la bonne définition pour l’infinitif “écrire” ; 

     . کمک کردن1

     نوشتن. 2

   . کار کردن3

 

16- Trouvez la bonne définition pour la préposition “pour” ; 

      . با1

      . برای2

    . از3

 

17- Trouvez la bonne définition pour l’adjectif “propre” ; 

       . آسان1

       . بد2

    . تمیز3

 

18- Trouvez la bonne définition pour l’adjectif “difficile” ; 

       . آسان1

        . خوب2

     . سخت3

 

19- Parmi les objets suivants, lequel se trouve dans une salle de classe ;   

        . ماشین1

        . میز2

  . زرافه3

20- Trouvez la bonne définition pour le mot interrogatif “où” ; 

        . چی1

         . کی2

      . کجا3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



III) Compréhension écrite 

 

 ی بابک خانواده

  

 بابک ایرانی است.

سال پیش به فرانسه  ۱۰او یک برادر دارد. اسم برادر او فرهاد است. فرهاد 
پدر و   آمد و در پاریس, زبان فرانسوی خواند ولی در لندن زندگی می کند.

  آنها در ایران زندگی می کنند. مادر

  مادر بابک دکتر است. پدر بابک کارمند است.

سال پیش به فرانسه آمد و در پاریس, زبان فرانسوی خواند. او در  ۲۰بابک 
 پاریس زندگی می کند. او در کتابخانه کار می کند.

 رستوران به ماههمسایه های بابک ژاپنی, آلمانی و فرانسوی هستند. آنها هر 
 می روند. 

با دوست نزدیکش به  بار، ۴بابک سینما را خیلی دوست دارد و بیشتر از سالی 
 می رود. سینما

 مادر و پدر بابک هر سال برای دیدن بابک به پاریس می آیند.

 

    ;Choisissez la bonne réponse-  

 

  بابک اهل کدام کشور است؟ -21

         . چین1

          . آلمان2

  . ایران3

 

  بابک چند تا برادر دارد؟ -22

         . یک1

          . دو2

  . سه3

 

  اسم برادر بابک چی است؟ -23

         . علی1

          . خسرو2

  . فرهاد3
 
 

 



  بابک چند سال پیش به فرانسه آمد؟ -24

         پیش سال ۵  .1

         سال پیش ۲۰  .2

 سال پیش ۲  .3

 

   فرهاد چند سال پیش به فرانسه آمد؟ -25

         سال پیش ۱۰  .1

          سال پیش ۵  .2

  سال پیش ۶  .3

 

  فرهاد کجا زندگی میکند؟ -26

          . تهران1

          . پاریس2

   . لندن3

 

 

  شغل مادر بابک چی است؟ -27

         . دکتر1

          . آموزگار2

  . پرستار 3

 

  شغل پدر بابک چی است؟ -28

          . کارمند1

           . کتابدار2

    . دکتر3

 

  همسایه های بابک کجایی هستند؟ -29

        . ژاپنی, ایرانی و فرانسوی1

          ژاپنی, چینی و فرانسوی . 2

    . ژاپنی, آلمانی و فرانسوی3

 

  آیند؟ مادر و پدر بابک برای دیدن او به پاریس می -30

        نمی آیند.  . نه,1

          بله, هر سال می آیند. . 2

   بله, هر ماه می آیند. . 3

IV) Écriture, version parlée et littéraire ; 
 

31- Parmi les phrases suivantes, laquelle contient une version littéraire correctement choisie 

pour “Havâ sardéh”. 
 



        .هوا گرم بود.1

          .هوا سرد است. 2

  هوا سرد. . 3

32- Parmi les phrases suivantes, laquelle contient une version littéraire correctement 

choisie pour “man o doustam raftim cinamâ”.  
 

        . من و دوستم به سینما رفتیم.1

          .من و دوستم سینما . رفتیم2

  دوستم به سینما رفتیم.  من با . 3

33- Parmi les phrases suivantes, laquelle contient une version littéraire correctement choisie 

pour “khunat kodjâs”. 
 

        .خونت کجا؟1

          خانه ی تو کجا است؟ . 2

   خانه ی تو کجا بود؟ . 3

34- Parmi les phrases suivantes, laquelle contient une version littéraire correctement 

choisie pour “Noun”.  
 

        . نون.1

          .نان. 2

  .نور. 3

35- Parmi les phrases suivantes, laquelle contient une version littéraire correctement 

choisie pour “Bâm”.  
 

        .. بام1

          .بوم. 2

  با من. . 3

 

36- Parmi les phrases suivantes, laquelle contient une version littéraire correctement 

choisie pour “Azach kétâbam o guéréftam”.  
 

        ازش کتابامو گرفتم.  .1

          کتابم را گرفتم.  از او . 2

  گرفتم.ازش کتابامون  . 3

37- Parmi les phrases suivantes, laquelle contient une version littéraire correctement 

choisie pour “Barât”.  
 

        . برای تو.1

          برام. . 2

 3 . .براش  

 



 

 

 

 

QUESTIONS 37 

Votre score se situe entre 37 et 322 bonnes réponses :  
L’accès au niveau demandé est autorisé sans problème. 

 Votre score se situe entre 31 et 26 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 26 bonnes réponses :  
 Veuillez prendre contact avec nous pour décider avec l’enseignant référent du niveau à 
suivre qui vous conviendrait le mieux. 

 

  
 

   

 

 


