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 رضا و امید هستند. ما با هم در قم بزرگ شدیم ولی اکنون آنها در ایران زندگی نمیکنند و ازدواج کردند.بهترین دوستان من  .1

1. Mes meilleurs amis sont Reza et Omid. Nous avons grandi ensemble à Qom,mais 

maintenant ils ne vivent pas en Iran et se sont mariés. 

 رضا یک پسر دارد که نام او شایان است و امید دو دختر دارد. .2

2. Reza a un fils qui s’appelle Shayan et Omid a deux filles. 

 از من کوچکتر است. سال سهآمده ام. ولی رضا بدنیا  2001محل تولد من قم است. و در ماه اکتبر سال  .3

3. mon lieu de naissance est Qom. Je suis né en octobre 2001. mais Reza a trois ans de 

moins que moi. 

 ؟تاریخ تولد او چیستامید چند سال دارد؟ و  .4

4.Quel âge a Omid? Et qeulle est sa date de naissance? 

 است.است. همسر اون یک بازیگر سینما  ریماست. اسم همسرش م بزرگترسال از همسرش  دوساله است و  35امید  .5

5.Omid a 35 ans et il a deux ans de plus que sa femme. Sa femme s’appelle Maryam. elle est 

une actrice du cinéma. 

 نام همسر امید زهرا است؟ خیر این نام مادرش است. .6

la femme d’Omid s’appelle Zahra? non. c’est le nom de sa mère. 

 من دوران کودکی ام را در این شهر گذرانده ام. شهر مورد عالقه من بارسلونا است.  .7

ma ville préférée est Barcelone. J'ai passé mon enfance dans cette ville. (j’habitais a 

Barcelona quand j’etais enfant.) 

 ادان زندگی میکنم.از دوران نوجوانی )تا اکنون( در آب .8

Je vis à Abadan depuis mon adolescence. 

 تو با کی تنیس بازی میکنی؟ .9

Avec qui est-ce que vous faites du tennis? 

 آیا تو خواننده )زن / مرد( ایرانی مورد عالقه ای داری؟ .10

avez-vous un chanteur(chanteuse) Iranien(ne) préféré(e)? 

 بازیگر ) مرد/ زن( ایرانی )ترک/فرانسوی/ آمریکایی( مورد عالقه تو کیه؟ .11

Quel est votre acteur(actrice) français(e) préféré(e)? 

 آنجلینا جولی. من تمام فیلمهای اورا دوست دارم. .12

M’actrice préférée est Anjelina Joolie. J’adore tous ses films. 

 سنده این کتاب علی است.او یک نویسنده حرفه ای است.نوی .13

l'auteur de ce livre est Ali, c'est un écrivain professionnel. 

 من آموزش زبان فرانسه میبینم . و چند کلمه ایتالیایی صحبت میکنم. .14

J'apprends le français. et je parle quelques mots d’italien. 

 .را هم دوست دارمخرید منزل تفریحات من فوتبال و شنا است. همچنین  .15

mes passions sont le football et la natation. Et j’adore aussie faire des courses. 

 است.  ستم ولی بزرگترین تفریح من آشپزین با دوستانم هن عاشق بیرون رفتم .16

J’adore sortir aves mes coupins (amis). mais ma grande passion est la cuisine. 



 من دانشجوی انگلیسی فرانسه هستم و روسی را هم صحبت میکنم. .17

J’étudie l’anglais et français. Et je parle aussi russe. 

 او یک بازیگر ایرانی است. من عاشق سینما و تئاتر هستم. بازیگر مورد عالقه من علی نصیریان است. .18

J’aime le ciné et le théâtre. Mon acteur préféré est Ali Nasiran.  Il est un acteur Iranien. 

 سینما را همراه با یک دوست ترجیح میدهم. رفتن به پیاده روی را دوست دارم. ولی .19

J’aim marcher mais je préfére sortir au ciné avec une cherie. 

 مورد عالقه من هم رولف دوپلی است. من مطالعه کردن را دوست دارم و نویسنده .20

J'adore lire et mon auteur préféré est Rolf Dupli. 

 من خیلی زیاد ورزش میکنم. به طور خالصه من یک پسر ورزشکار هستم. .21

Je fais beaucoup des sports. bref, je suis un garçon sportif (athlète). 

 زیک را تمرین میکنم.آخر هفته ها به همراه یک دوست ساختن مو .22

Nous faisons de la musique des week-ends avec un ami. 

 من تمایل دارم آخر هفته ها را در خانه سپری کنم. ما کارهای خانه را انجام میدهیم. .23

J'aime passer les week-ends à la maison. Nous faisons le ménage. 

 بال میکنم. عاشق اون هستم.تو به ورزش خاصی عالقه داری؟ بله من فوت .24

vous aimez un sport en particulier? Oui, je fais du football. J’adoir ça. 

 من عاشق سفر هستم. تفریحات من خرید، بازدید از مکان های توریستی و غذا خوردن در رستوران های خیلی شیک است. .25

J'aime voyager. Mes passions sont le shopping, visiter des lieux touristiques et manger dans 

des restaurants plus chics. 

 من آخر هفته ها همراه با دوستام به کافه میرم. آنها خیلی خوبن. .26

J’aaprends un café avec mes amis. Ils sont très sympa. 

 تفریحات تو چیا هستن؟ تو برای تفریح چکار میکنی؟ .27

Quels sont vos passions? Que faites-tu pour le plaisir? 

 تو هنوز نرمش میکنی؟ بله من همیشه صبحها نرمش میکنم. .28

Vous- faites souvent du jogging? Oui, je fais du jogging tous les matins. 

 من در حوزه کامپیوتر فعالیت میکنم و عاشق کامپیوتر هستم. .29

je travaille dans informatique. j’adore les ordinateurs. 

 من عاشق اسکی، فوتبال شنا و بیلیارد هستم. .30

j'aime le ski, la natation et le billard. 

 من عکاسی میکنم و همچنین فیلم میسازم. .31

je fais photographie et je fais des films aussi. 

 ساله. نامش ) پسر( جک است. 7ساله و یک پسر  5او دو بچه کوچک دارد. یک دختر  .32

elle a deux petits enfants. Une fille de 5 ans et un fils de 7 ans qui son nom est Jack. 

 او خیلی سالخورده است و برای کار کردن خیلی پیر است. .33

.erpour travaill vieux tropst e. âgéIl est  

 است. 1965رضا در رم بدنیا آمده است. تاریخ تولد او سپتامبر سال  .34

Reza est né à Rome. Sa date de naissance est septembre 1965. 

 ژوئن سالگرد فوت پدر او است. 10مریم والدینش را از دست داده است. او با مادر بزرگش زندگی میکند.  .35



l'anniversaire de la 10 juin est  Le. mère-grand savit avec  eIlses parents. e perdu aMaryam 

mort de son père. 

 است. شادسالگی در شهر میالن زندگی کردم. اون یک شهر خیلی بزرگ و  18تا  12من از  .36

.vivant'est une ville très grande et c18 ans.  à12  deà Milan  habit ai'j 

 سارا و رضا چندساله هستند؟ .37

Quel âge ont Sara et Reza? 

 جوانی است.ساله است. او هنوز جوان است. او یک زن خیلی  30فریبا  .38

Fariba a 30 ans. Elle est encore jeune. Elle est une très jeune femme. 

 من ازدواج کرده اند. همه آنها بچه دارند. بچه های آنها به مدرسه میروند. برادران و خواهر .39

Mes frères et ma sœur sont mariés. Ils ont tous des enfants. leurs enfants vont à l'école. 

 علی شوهر فرشته است. فرشته زن علی است. آنها در پاریس زندگی میکند. زن او فرانسه میخواند. .40

Ali est le marie de Freshteh. Freshteh est la femme d’Ali. Ils vivent à Paris. Sa femme étudie 

le français. 

 فرشته، همسر عموی علی است. )عمه(صادق دکتر است. خاله )دایی(عموی .41

L’oncle de Sadegh est médecin. La tante de Freshteh est la femme de l’oncle d’Ali 

 مارسی شهر مورد عالقه محمد است؟ نه اون محل تولد من است. .42

Marceille est la ville préférée de Mohammad? Non, c’est mon lieu de naissance. 

 خالق است. سخت میشه با او صحبت کرد.همسر صادق، خوش اخالق است. برعکس صادق بدا .43

Il est  .caractèremauvais , Sadegh est contraire Au .caractèrebonne La femme de Sadegh est 

.defficile de lui parler  

 همه او را دوست دارند. همه از او متنفرند.  .44

Tout le mond l’aime bienne. Tout le monde le déteste. 
 است یخجالت یاو فرد آدم درونگرا )کم حرف( است. او دوست نداره در جمع صحبت کنه.بنیامین  .45

Benjamin est réservé. Il n’aime pas parler en public. ç'est quelqu'un de timide. 

 برعکس مرجان خیلی صحبت میکنه. او یک حراف است. .46

.bavarde absolumentbeaucoup. Elle est  s, Marjan parleAu contraire 

 حسن یک مرد عصبی است. در حالیکه همسرش خیلی ارام است. .47

.calme vraiment. alors que sa femme est nerveuxHassan est un homme  

 بدبین است. زنیک  مادرشخوشبین است. در حالیکه یک فرد مریم   .48

Maryam est quelqu’un de optimiste, alors que sa mère est une femme pessimiste. 

 است. )جدی( ه سر برحوصلیک شخص  مینا از سوی دیگراون دوستانش را میخنداند. شوخ طبع است.  سارا .49

est une personne  Mina en revanche. elle fait rire ses amis. le sens de l’humourSara a 

ennuyeuse (sérieuse). 

 ترسناک است.فردی است. او  یقابل ستایش است. او )زن( عجیب دوست من دختری  .50

Mon amie, est une fille adorable. elle est bizarre. Elle est quelqu’un de horrible. 

 یک فرد خیلی بخشنده است.  مادر من مهربان است. .51

ma mère est gentille/sympa.elle est une personne très généreuse. 



 زبانهایی در خانواده خود صحبت میکنید؟ به چه  .52

Quelles langues parlez-vous dans votre famille ? 

 در خانه به چه زبانی صحبت میکنید؟  .53

Quelle langue parlez-vous à la maison ? 

 والدین من روسی هستند، ولی در خانه با من انگلیسی صحبت میکنند.  .54

Mes parents sont russes, mais ils parlent anglais avec moi à la maison. 

 ولی من با برادرم عربی صحبت میکنیم.  .55

Mais je parle arab avec mon frère. 

 به چه زبانهایی با دوستان خود صحبت میکنید؟  .56

Quelles langues parlez-vous avec vos amis ? 

 من در جستجوی کسی برای تمرین زبان فرانسه هستم. .57

.pratiquer le françaisquelqu'un pour  chercheJe  

 علی یک فرانسوی اصیل است ولی میتواند انگلیسی و آلمانی را هم صحبت کند. .58

Ali est d'origine français mais il peut aussi parler anglais et allemand. 

 مادر من همیشه در خانه ترکی صحبت میکند و عاشق باغبانی است.  .59

.adore jardiner elle turc à la maison et ujoursto sMa mère parle 

 تعمیرات عالقه دارد و عاشق سفر است. به در حالیکه پدرم .60

 Alors que mon père aime faire du bricolage et adore voyager. 

 ت دارم.من از آمریکا هستم. فعالیت های من گیتار زدن و خوانندگی است. از سینما خوشم نمیاد ولی شنا کردن را خیلی دوس  .61

Je viens d'Amérique. Mes activités sont faire de la guitare et chanter. Je n'aime pas le 

cinéma mais j'aime beaucoup nager. 

 من آخر هفته ها بدنسازی کار میکنم. ولی خواهرم رقص کار میکند و پیانو زدن را خیلی دوست دارد.  .62

 Je fait de la musculation à les week-ends. Mais ma sœur fait de la danse. elle aime faire du 

piano. 

 او زبان فرانسه نمیخواند. در حالیکه دوست دارد آن را !  .63

Il n'étudie pas le français. Alors qu'il adore ça ! 

 زهرا یک دختر باهوش است. ولی یکمی خجالتی است و بانمک به نظر میرسد. .64

.drôleet  timide peuun a l'air elle . Mais intelligenteZahra est une fille  

 کار میکنند.آنها در یک شرکت بین المللی پدر نازنین و برادر من همکار هستند.   .65

Le père de Nazanin et mon frère sont collègues. Ils travaillent dans une société 

internationale. 

 انی را دوست ندارم. همچنین خیلی هم خرید منزل را دوست ندارم. و آشپزی را اصال دوست ندارم. من کمی تنبل هستمباغب  .66

Je n'aime pas le jardinage. Je n'aime pas acheter une maison. Et je n'aime pas du tout 

cuisiner. je suis un peu paresseux. 

 سواری میکنند. آنها آخر هفته ها با هم دوچرخه .67

.send-week sle à ensemble du vélo fontIls  

 ما گیتار میزنیم و بسیار پیانو زدن را تمرین میکنیم. .68

.de la guitare et pratiquons beaucoup le piano nsfaisoNous  



 من آدم خیلی رکی هستم. و همیشه حقیقت رو میگم. .69

Je suis une personne très honnête. Et je dis toujours la vérité. 

 در اوقات فراغتم باغبانی و تعمیرات انجام میدم. در حالیکه تو خواندن کتاب های تخیلی را ترجیح میدهی. .70

Pendant mon temps libre, je fais du jardinage et du bricolage. Alors que vous préférez lire 

des livres de fiction. 

 یک ورزشکار معروف است. و او مهربان به نظر میرسد. در واقعساله است.  30حدودا  یمردشما یک سلبریتی را می بیند. او  .71

Voici un célébrité. C'est un homme d'environ 30 ans. Il est en fait un sportif célèbre. Et il a 

l'air gentil. 

 هستم. همچنین موزیک را هم دوست دارم. آیا تو رقص میکنی؟ بله من عاشق رقصیدن .72

Dansez-vous? Oui, j'aime danser. J'aime aussi la musique. 

 شما در مورد فوتبال عالیه! اما فعالیتهای مورد عالقه من شنا و تنیس است.  اطالعات  .73

a natation et sont l s! Mais mes activités préférée super estle football  sur information votre

le tennis. 

 .وفا توضیحات بیشتری در مورد او بگلط؟ یدر مورد کدام بازیگر صحبت میکن تو .74

De quel acteur parlez-vous ? Merci de nous en dire plus sur lui 

 تصور کنید که میتوانید همراه با بهترین دوست خود به سفر بروید. .75

Imaginez vous-pouvez voyager avec votre meilleur ami. 

 . تصور کنید که میتوانید یک شخصی را که به او عالقه دارید را به کالس رقص دعوت کنید .76

Imaginez que vous pouvez inviter quelqu'un que vous aimez en classe de danse. 

 در شهر لندن بدنیا آمده است. 1975در سال  انگلیسی هست. سابق فوتبالیست ا دیوید بکهام را میشناسید؟ اوآیا شم .77

Connaissez-vous David Beckham ? C'est un ex-footballeur anglais. il Né en 1975 à Londres. 

 نما عالقه داری؟ بهترین کمدین هایی را که میشناسی، چه کسانی هستند؟ یآیا به س .78

Vous aimez le cinéma ? Quels sont les meilleurs comédiens que vous connaissez ? 

 آیا شما افراد معروف فرانسوی دیگری را میشناسی؟ .79

Connaissez-vous d'autres célébrités françaises ? 

 در مورد ویژگی های شخصی که دوست داری با او آشنا بشی، صحبت کن. .80

Parlez des personnalité de la personne que vous aimeriez rencontrer. 

 من دوست دارم با برادر مهری آشنا بشم. آدم جدی و کاری هست. همچنین مثل من، عاشق خانواده است. .81

J'aimerais rencontrer le frère de Mehri. C'est un person sérieux et travailleux. Comme moi, il 

aime la famille aussi. 

 مورد نظر شما برای سفرکردن کجاست؟ شهر .82

Quelle est votre ville choisie pour voyager ? 

 شخص مورد نظر شما برای دعوت کردن به جشن کیه؟ .83

Quelle est votre personne choisie pour inviter à la fête ? 

 همکار خود را توصیف کنیدتخصص، ویژگی های فردی و کیفی  .84

Décrivez le profession, la personnalité et la qualité de votre collègue 

 ما فکر میکنیم که او با شما یا خانوده شما ارتباط دارد. .85

Nous pensons qu'il a un lien avec vous ou votre famille. 



 ترجیح میدهم یک مرد از اطرافیان شما را به کنسرت دعوت کنم. .86

Je préfère inviter un homme de votre entourage au concert. 

 و سرگرمی های بازیگر مورد عالقه خود بگویید.لطفا در مورد عالیق  .87

Parlez-vous des goûts et des loisirs de votre acteur préféré. 

 ماه پیش از همسرش جدا شده است. 6نانسی، سارا یکی از دوستانش را مالقات میکند. سارا مجرد است و  .88

Nancy rencontre Sarah, une de ses amies. Sarah est célibataire et a divorcé de son mari il y a 

6 mois. 

 محسن تنها زندگی میکند و عاشق زهرا است، ولی زهرا عاشق برادر محسن است. .89

Mohsen vit seul et il adore Zahra, mais Zahra aimes le frère de Mohsen. 

 یرفته است. آنها باهمدیگر یک آپارتمان گرفتند.سارا و علی یک رابطه عاشقانه را شروع کردند او زندگی کردن با علی را پذ .90

Ali. Ils  avecde vivre  accepté a. Elle une relation amoureuse commencentSarah et Ali 

prennent un appartement ensemble. 

 یک ازدواج مذهبی میخواهد در حالیکه همسرش یک ازدواج رسمی میخواهد. میالد فقط .91

Milad voudrait seulement un mariage civil, mais sa femme voudrait aussi un mariage 

religieux. 

 سال پیش عاشق هم هستند. 5آنها از یده است. شیک لباس عروس زیبا پو زهرا .92

Zahra porte une belle robe de mariée. Ils sont amoureux depuis 5 ans. 

 شوهر مریم خیلی حسود است. مریم درخواست طالق داده است درحالیکه جدایی برای او سخت است. .93

Le mari de Maryam est trés jalous,Maryam a demandé le divorce.Alor que la séperation est 

difficile pour elle. 

 م. آنها در یک آژانس مسافرتی کار میکنند. ما با هواپیما به پاریس میرویم. هفته آینده بهمراه دوستانم به سفر میروی .94

Nous partons en voyage avec mes amis la semaine prochaine. Ils travaillent dans une 

agence de voyages. Nous allons à Paris en avion. 

  تاریخ، آزادی بیشتری دارید.اگر با ماشین مسافرت کنید، برای بازدید مکان های  .95

Si vous voyagez en voiture, vous avez plus de liberté pour visiter des lieux historiques. 

 قیقا به کجا مسافرات میکنید؟ راستی کی راه میافتید؟ و کی برمیگردید؟د .96

Où est-ce que vous allez,exactement? Au fait, quand est-ce que partez? Et quand est-que 

vous revenez?  

 با ما بیایی؟ رضا و زنش هم همراه ما میآیند. و میخواهیت .97

Tu voudrais venir avec nous? Reza et sa femme viennet acvec nous. 

 .میرودبه مسافرت  فردابرای چی تو به خانه محسن میروی؟ برای دیدن مادر او میروم. مادرش  .98

Pourquoi vas-tu chez Mohsen ? Je vais pour voir de sa mère. Sa mère va voyager demain. 

 دوستم میروم. خواهر او استاد پیانو است.امشب برای تمرین گیتار به خانه  .99

Je vais chez mon ami ce soir pour pratiquer la guitare. Sa sœur est professeure de piano. 

 میاید 17قطار ساعت   .میکنیم تحرکبا قطار  18ما ساعت  .100

Nous partons en train à 18h. Le train arrive à 17h. 

 


