31 ภาษาฝรั่งเศส
Choisissez la meilleure répons
1. Ça fait douze ans que ……………sa nouvelle.
1. je ne recois pas
2. je ne recevais pas
3. je n’ai pas reçu
4. je ne recevrai pas

12. …………..drôle d’histoire il nous a racontée !
1. Que de
2. Quelle
3. Que
4. Comme

2. Eric a dit que son neveu ………………la veille.
1. revenait
2. était revenu
3. est revenu
4. reviendrait

13. Nanette : Tu n’as pas oublié d’agneau ?
Richard : Non , je ……………ai pris un kilo.
1. te le
2. t’en
3. t’y
4. le lui

3. Après …………, tu vas au lit.
1. s’être douché
2. se doucher
3. avoir douché
4. t’être douché

14. Sont-ils heureux ? Oui , ……………….
1. ils le sont
2. ils en sont
3. ils y sont
4. ils les sont

4. Si nous ………….dans les Alpes cet hiver ?
1. irons
2. allons
3. allions
4. irions

15. Après avoir appris une bonne nouvelle, elle est
……………..heureuse.
1. tout
2. tous
3. toute
4. toutes

5. Nous pourrons récupérer nos bagages après
que nous ………….la douane.
1. aurons passé
2. avons passé
3. serons passés
4. sommes passés

16. Ces chemises sont ………………
1. oranges
2. vertes – foncé
3. bleu-marine
4. bleues – claires

6. Je vous remercie de …………le coup de main
avant hier.
1. me donner
2. m’avoir donné
3. me donnerez
4. m’être donné

17. Le client : ……………… , s’il vous plaît.
1. Un café et une salade des tomates
2. Un café et un gâteau du chocolat
3. Le café et la tarte aux fraises
4. Un café et une soupe de crevettes

7. A votre place , nous ……………en vacances
en Autriche le mois prochain.
1. partirons
2. partirions
3. partions
4. serons parties

18. Il nous faut des moyens de transport ……………
1. suffisant
2. suffisante
3. suffisantes
4. suffisants

8. Si tu ………par la rue Marceau ce matin ,
tu ………….au bureau à l’heure.
1. passes , arriveras
2. passais , arriverais
3. avait passé , seras arrivé
4. étais passé , serais arrivé

19. C’est …….orphelins …….s’intéresse ce ministre.
1. de , qui
2. aux . qui
3. aux , que
4. de , que
20. Didier : Est-ce que tu m’apportes des disques ,
n’est-ce pas ?
Pascal : Non , ……………….
1. tant
2. rien
3. aucun
4. autant

9. Quelle pharse est correcte ?
1. Ces vedettes sont suivies par des admiratrices.
2. Le mur de ma chambre est orné des tableaux.
3. Les avenues sont bordées d’arbres.
4. Votre équipe a été battu l’an dernier.

21. Dites-moi …………….vous pensez de mon boulot.
1. ce que
2.à quoi
3. de quoi
4. ce dont

10. Il est dommage que sa cousine ne ……………
pas demain.
1. viendra
2. vienne
3. viendrait
4. venait

22. Votre parapluie est identique à ……………
1. celui du mien
2. celle de la mienne
3. ce du mien
4. celui de la mienne

11. Quelle pharse est incorrecte ?
1. La plupart des élèves sont en classe.
2. Un grand nombre de touristes annulent le
voyage.
3. Tout le monde partent pour Paris.
4. Toutes mes filles reviennent du Japon.

23. Mon fils adore ………nature , c’est la raison pour
laquelle il fait souvent………….escalade.
1. la , l’
2. de la , de l’
3. de la , l’
4. la , de l’
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24. …………vous plaît dans ce grand magasin ?
Ce vase.
1. Qui est-ce qui
2. Qui est-ce que
3. Qu’est-ce qui
4. Qu’est-ce que

37. Après une longue journee au travail ,Louis est épuisé.
Il se dit : ………………
1. Je la rend folle.
2. Je n’en peux plus
3. Je m’en veux
4. Je m’en sers

25. Je me demande ………..s’est produit avant hier.
1. ce qui
2. ce que
3. si
4. qui

38. Adriane : Céline , occupe-toi de tes affaires !
…………………………
1. Ça ne veut rien dit
2. Ça ne vaut pas la peine
3. Ça ne te regarde pas
4. Comment ça se fait ?

26. Après des jours d’hésitation , il s’est mis ………
reprendre le travail.
1. à
2. de
3. par
4. en

39. Elsa dit souvent des mensonges mais je ne la crois pas .
Je lui dis : …………………
1. Tu en as marre
2. Mon oeil !
3. Prompte rétablissement !
4. Je ne crois pas mes yeux.

27. Quelle pharse est incorrecte ?
1. Lisa me manque.
2. Guillaume a manqué une reunion.
3. Ce plat manque goût
4. Il ne manque pas son autobus.
28. Parmi ces candidats , ………..sont les mieux
qualifiés ?
1. quels
2. lesquelles
3. quelles
4. lesquels

40. Victor a beau parler plus fort , ………………
1. tout le monde le trouve charmant
2. personne ne l’écoute
3. il me rend folle
4. ça ne se fait pas.

29. Quelle préposition est incorrecte ?
1. L’homme aux yeux verts est acteur.
2. Je l’ai remercié avec un sourire.
3. Il est satisfait de son sort.
4. Elle n’a plus d’argent sur elle.

41. Zazie : Des escargots ? Oh non , ………
1. c’est écoeurant
2. ça me donne de l’appetit
3. c’est inutile
4. ça vaut le coup

30. Sur le portail , il y avait une pancarte qui
disait : Nous reviendrons ………….un quart d’
heure.
1. il y a
2. depuis
3. dans
4. à partir de

42. Chassez l’intrus
1. C’est donné
3. C’est coûteux

2. C’est hors de prix
4. C’est trop cher

43. Christophe : Ça t’intéresse de passer une semaine
en Corse ?
Patrice : …………………………
1. Oui , je ne le veux pas
2. Ça ne me dit rien
3. Non , je n’aime pas le Nord
4. Ce n’est pas la peine.

31. …………a le droit de s’exprimer.
1. Chacun
2. Certains
3. Chaque
4. Quelque chose
32. Xavier : Tu iras au musée d’Orsay cette fois-ci ?
Sébastien : Sûrement , je [ j’ ] ………….visiterai.
1. en
2. y
3. le
4. lui

44. Béatrice a des soucis , je la console en lui disant
...............................
1. Ça va te coûter cher
2. Ça va s’arranger
3. C’est bien fait !
4. Pleure plus fort

33. Rentre chez toi ……………………il ne pleuve.
1. afin qu’
2. jusqu’à ce qu’
3. avant qu’
4. puisqu’
34. Tes tartes au fromage sentent très …………..
1. bon
2. bons
3. bonne
4. bonnes

45. Au concert de Jean-Jacques Goldman , il ya
tellement de monde. C’est le grand succès
de l’année . On se dit :……………………
1. Quel Monde !
2. Quelle foule !
3. Que c’est pire !
4. Quelles chansons !

35. C’est Charlotte qui danse …………de notre classe.
1. meilleure
2. mieux
3. la meilleure
4. le mieux
36. Ces cravates coutent si ……………..
1. cher
2. chère
3. chers
4. chères
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55. Afin que ma tante soit au courant de ma nouvelle ,
je lui envoie…….
1. l’ordinateur
2. le répondeur
3. le courrier électronique
4. l’enveloppe timbré

46. Marc : Je passerai te chercher demain soir vers six
heures. …………………?
Mylene : Oui , pas de probleme.
Quelle expression ne peut pas être utilisée dans
cette situation ?
1. Ça ira
2. Ça te convient
3. Ça te va
4. Ça suffit pour toi

56. Combien coûtent ces chaussures ?
Vingt euros …………… , madame.
1. le morceau
2. la paire
3. la coupe
4. la pièce

47. Philippe : Est-ce que tu seras disponible ce
week-end ?
Liliane : Oh chéri . …………………………
1. Il y a quelque chose de spécial ?
2. Non , je serai libre.
3. Ne mets pas tes pieds dans mes affaires !
4. Il ne faut pas exagérer.

57. A la préfecture , les étrangers y demandent……….
1. la carte orange
2. la carte de séjour
3. la carte grise
4. la carte bleue

48. Karim est fâché contre son copain. Il lui dit :………
Comment oses-tu dire ça ?
1. Que tu es adorable !
2. Tu plaisantes ?
3. Pour qui tu me prends ?
4. Ça te fait du mal ?
49 . Ma tante n’a pas vu son amie depuis vingt ans ,
elle lui demande :
1. Qu’as-tu ?
2. Comment tu y vas ?
3. Il me manque.
4. Qu’est-ce que tu deviens ?

58. On veut acheter du tabac , on va chez ……………..
1. le confisier
2. le buraliste
3. le bijoutier
4. le mercier
59. “ On , ce n’est pas vrai , cette tarte contient deux
fèves !”
On entend cette pharse à quelle fête ?
1. Epiphanies
2. Pâques
3. Chandeleur
4. Toussaints
60. Quelle est la spécialité de Provence?
1. La crêpe
2. Le cidre
3, Le choucroûte
4. La bouillabaise
61. On organise le festival de la bande dessinée à ………
1. Avignon
2. Angoûlème
3. Limoges
4. La Rochelle

50. Maman : Comment s’est passé ta journee à l’école?
Junior : ………………………
1. Comme tu es curieuse !
2. Je m’en moque.
3. Formidable !
4. C’est trop bête.

62. A Paris , si on veut aller à Strasbourg , on prend le
train à ……….
1. la gare de Lyon
2. la gare du Nord
3. la gare de L’Est
4. la gare de Montparnasse

51. Nicolas est au volant , il fait du 130 . Où est-il ?
1. En classe de maths.
2. Sur l’autoroute.
3. Au bureau , il est en train de compter
4. Dans un hypermarché.

63. ………..est le port le plus important dans
le Nord.
1. Bordeaux
2. Marseille
3. Le Havre
4. Toulon

52. Comment écrire 2590 en français ?
1. deux milles cinq cent quatre-vingts-dix
2. deux milles cinq cents quatre-vingt-dix
3. deux mille cinq cents quatre-vingt-dix
4. deux mille cinq cent quatre-vingt-dix

64. Si je veux visiter les menhirs de Carnac, il faut
que j’aille dans quelle région?
1. En Bretagne
2. En Normandie
3. En Bourgogne
4. En Aquitaine
65. Quelle est la ville forteresse qui se trouve en France?
1. Lyon
2. Marseille
3. Carcassonne
4. Brest

53. A la station balnéaire en août, il y a toujours
des …………
1. pompistes
2. vacanciers
3. sommeliers
4. ouvreuses

66. Charlemagne a inventé l’école en quelle année ?
1. En 989
2. En 987
3. En 789
4. En 798

54. Pour emprunter l’autoroute , il faut payer………
1. l’amende
2. l’essence
3. le permis
4. le péage
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72. Quelle peut être la profession d’André ?
1. avocat
2. homme d’affaires
3. médecin
4. employé dans un hotel

Lisez les trois textes et répondez aux questions.
67-70
En France la semaine légale de travail est passée
de 39 heures à 35 heures. L’objectif était de diminuer
le nombre de chômeurs , qui avait atteint 3 millions
au début des année 90.
De nos jours , le taux de chômage a un peu regressé
mais il reste toujours trop élevé et les indemnités de
chômage sont très coûteuses.

73. En quelle saison André et sa femme viendront à Paris ?
1. Au printemps
2. En été
3. En automne
4. En hiver
74. Que veut dire le mot “ se porte bien “ ?
1. va bien
2. marche bien
3. tient bien
4. commence bien

67. Combien d’heures par mois peuvent travailler les
Français ?
1. 39
2. 35
3. 140
4. 160
68. Que veut dire le mot “ diminuer “ ?
1. augmenter
2. baisser
3. agrandir
4. varier
69. Quelle phrase n’est pas vraie ?
1. Il y a toujours des chômeurs en France.
2. Les chômeurs reçoit de l’aide du gouvernement.
3. Les indemnités coûtent cher.
4. Il reste plus de 3 millions de chômeurs aujourd’hui.
70. Les chômeurs sont …………………
1. ceux qui n’ont pas de logement.
2. ceux qui n’ont pas de boulot.
3. ceux qui habitent dans le HLM.
4. ceux qui sont employés de l’Etat.
71-75

75. Quelle pharse n’est pas vraie ?
1. Jacques et André étudiaient ensemble.
2. La femme d’André ne connaît pas la femme de
Jacques.
3. Jacques est demandé de réserver une chamber d’
hôtel.
4. Quelqu’un dans la famille d’André est malade.
76-80
Le départ pour la classe de neige avait eu lieu la
veille, en autocar. Mais dix jours plus tôt s’étaitpro
duit un drame , dont on avait montré des images aux
informations télévisés: un poids lourd ayant percuté
un autocar scolaire , plusieurs enfants étaient morts
brulés.
Le lendemain se tenait à l’école une réunion
pour preparer la classe de neige.
Les parents devaient recevoir les dernières
instructtions concernant le trousseau de leurs enfants
, les habits qu’il fallait marquer , les enveloppes
timbrés dont il fallait les munir pour qu’ils écrivent à
la maison , les coups de téléphone qu’en revanche il
valait mieux éviter, sauf cas de force majeure , afin
qu’ils se sentent pleinement là où ils seraient et non
retenus comme par un fil à leur milieu familial. Cette
dernière consigne heurta plusieurs mères :ils étaient
bien petits encore.......
La maitresse , patiemment , répète que c’était
dans leur interêt. Le principal objectif d’un tel séjour
était de leur apprendre à voler de leurs propres ailes.
76 . En général ,quand partent les enfants pour la classe
de neige ?
1. au mois de février
2. au mois d’avril
3. au mois d’août
4. au mois de novembre
77. Qu’est-ce qui s’est passé dix jours plus tôt ?
1. Il y a eu un grave accident devant l’école.
2. Les écoliers sont passés à la télévisions.
3. Un autocar a été heurté par un camion.
4. Tous les enfants sont arrivés sain et sauve.

71. Qui peut être Dumont ?
1. l’ancien ami de Jacques
2. le petit ami d’André
3. le mari de Colette
4. la femme d’André
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78. Quelle pharse est vraie ?
1. Les enfants doivent éviter de donner le coup
de fil aux parents.
2. Il ne faut pas que les parents fassent des marques
sur les vêtements de leurs enfants.
3. Il est interdit de donner la nouvelle aux parents.
4. Les pères sont plus inquiètes que les mères.
79. Quel est le but de ce séjour ?
1. Les enfants peuvent faire du ski nautique.
2. Les enfants apprennent à voler.
3. Les enfants savent comment vivre sans parents
4. Les enfants s’amusent bien entre eux.
80. En France , dans quelle montagne est-ce qu’on ne
peut pas faire du ski ?
1. Dans les Alpes
2. Dans les Pyrénées
3. Dans le Jura
4. Dans le Massif Central
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เฉลย 31 ภาษาฝรัง่ เศส
พยัญชนะ และ toutes + adj เพศหญิงพหุพจนที่
ขึ้นตนดวยพยัญชนะ
16. ตอบ 3 : สีดังตอไปนี้หามเปลี่ยนรูป : orange , citron ,
marron , ……-foncé , ……- clair , …….-marine
เปนไดเพียงเอกพจนเพศชาย
17. ตอบ 4 : ในที่นี้เปนการสั่งอาหารตองบอกเปนจํานวนที่ตองการ
และ สวนประกอบของอาหารตองใช de + nom
18. ตอบ 4 : adjectif ขยายคําวา moyens ไมใช transport
19. ตอบ 3 : s’intéresser à + nom และ C’est + préposition + nom+que
20. ตอบ 3 : โจทยถามวาเธอนําแผนเสียงมารึเปลา ตองตอบ aucun
ซึ่งแปลวาไมไดนํามาสักแผน แผนเสียงเปนเพศชายจึง
ใชขอนี้
21. ตอบ 1 : ce que มาจาก Qu’est-ce que ซึ่งเปนการถอดรูปมาเปน
ประโยค indirect
22. ตอบ 1 : รมเปนคํานามเพศชายเอกพจน จึงใช celui
23. ตอบ 4 : กริยาแสดงความชอบหรือเกลียด เชน adorer + le , la ,
les สวน faire + de + activités
24. ตอบ 3 : ประโยคนี้มีเพียง กรรมรอง และ กริยา ซึ่ง ขาดประธาน
ที่เปนสิ่งของ จึงใช Qu’est-ce qui
25. ตอบ 1 : ce qui มาจากประโยคที่เปน
direct : Qu’est-ce qui s’est produit ? = เกิดอะไรขึ้น
26. ตอบ 1 : se mettre à + infinitif = commencer à + infinitif
= เริ่มตนที่จะ
27. ตอบ 3 : manquer ในขอ 1 ใชเพื่อความหมายวา คิดถึง
manquer + nom ในขอ 2 และ 4 ใชในความหมายวา พลาด
สวนขอ 3 ตองแกเปน manquer de + nom จะเปนโครง
สรางที่ถูกตอง มีความหมายวา ขาด
28. ตอบ 4 : candidats เปนคํานามเพศชายพหูพจน และ quels + nom
สวน lesquels เปนสรรพนาม
อาจสังเกต วาคํานามนั้นเปนเพศและพจนอะไรไดจาก
adjectif ไดดวย
29. ตอบ 2 : ตองแกเปน remercier quelqu’un de + nom ในที่นี้จะแปล
วา ขอบคุณดวย……………..
30. ตอบ 3 : revenir ในที่นี้กระจายเปน futur simple ซึ่งพุดถึงอนาคต
ตองใช dans
31. ตอบ 1
32. ตอบ 3 : visiter + สถานที่ ซึ่งเปนกรรมตรง
33. ตอบ 3 : afin que + subjonctif = เพื่อที่วา , jusqu’a ce que +
Subjonctif = จนกระทั่ง ,avant que + ne + subjonctif
= กอนที่จะ , puisque + indicatif = ในเมื่อ , เนื่องจาก

Réponses

1. ตอบ 3 : Ça fait + เวลา + que + ประโยคปฏิเสธ + passé
composé

2. ตอบ 2 : หากประโยคนําในรูป indirect เปนประโยคทีเ่ กิดขึ้น
ในอดีต และประโยคยอยที่ตามมาเกิดขึ้นในอดีตซึ่ง
สังเกตจากคําวา la veille = วันกอน
ตองใช plus-que-parfait

3. ตอบ 4 : หลัง après ตองใช infinitif passé ซึ่งประโยคนี้ตอง
ใชกริยา être เปนกริยาชวยและ se ตองเปลี่ยนเปน
te ตามประธานของประโยค

4. ตอบ 3 : ประโยคนี้เปนการเชิญชวน จึงใชรูปประโยค
si + imparfait + ?

5. ตอบ 1 : ประโยคนี้เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นในอนาคตทั้งสอง
เหตุการณจึงใช futur simple สําหรับเหตุการณที่เกิด
ภายหลังสวนเหตุการณที่เกิดกอนใช futur antérieur
และ ในประโยคนี้มีกรรมตรงคือ la douane จึงเปลี่ยน
กริยาชวยจาก être เปน avoir

6. ตอบ 2 : หลัง de ใช infinitif présent หรือ infinitif passé
ซึ่งในประโยคนี้ใช infinitif passé เนื่องจากมีคําวา
avant hier ซึ่งบอกวาเหตุการณนั้นเกิดขึ้นแลวในอดีต

7. ตอบ 2 : ประโยคนี้มีคําวา à votre place จึงใช conditionnel
présent

8. ตอบ 4 : คําวา ce matin เปนตัวบอกวาเหตุการณเกิดขึ้นแลวใน
อดีต จึงตองใช
si + plus-que-parfait + conditionnel passé

9. ตอบ 3 : ประโยค passif กริยาบางตัวเปนกริยายกเวน ตองใช
de + nom แทน par และการ accord ตองถูกตองตาม
ประธาน
10. ตอบ 2 : ในประโยคนี้มีสํานวน Il est dommage que ซึ่งตอง
ใช subjonctif ในประโยคยอย
11. ตอบ 3 : tout le monde ตามดวยกริยาบุรุษที่สามเอกพจน
12. ตอบ 2 : Quel,Quelle, Quels,Quelles+[ adj ] + nom+[ adj ]!
Que de + nom pluriel !
Comme , Que + pharse + !
13. ตอบ 2 ; ประโยคที่ลงทายดวยตัวเลขหรือจํานวนนับ เชนใน
ประโยคนี้มีคําวา un kilo ใช en
14. ตอบ 1 : le neutre ใชแทน adjectif คือคําวา heureux
15. ตอบ 1 : tout + adj เพศชายหรือหญิงที่ขึ้นตนดวยสระ
สวน toute + adj เพศหญิงเอกพจนที่ขึ้นตน
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ขอ 4 แปลวา รองไหใหดังกวานี้
45. ตอบ 2 : คอนเสิรตของ Jean-Jacques Goldman มีคนมากมาย
เปนความสําเร็จแหงป เราบอกกับตัวเองวา คนเยอะจังเลย
ขอ 1 แปลวา ชางเปนโลกที่แยจัง
ขอ 3 แปลวา แยจัง
ขอ 4 แปลวา เพลงแยจัง
46. ตอบ 4 : ฉันจะไปรับเธอพรุงนี้เย็นประมาณหกโมง ประโยคที่
ใชไดคือขอ 1 2 และ 3ที่แปลในความหมายใกลเคียงกัน
วา สะดวกไหมขอที่ใชไมไดคือขอ 4 ซึ่งแปลวา มันพอ
ไหมสําหรับเธอ
47. ตอบ 1 : เธอจะวางไหมสุดสัปดาหนี้ โอ ที่รัก มีอะไรพิเศษหรือคะ
ขอ 2 แปลวา ไม ฉันจะวาง ขอ 3 แปลวา อยามายุงเรื่อง
ของฉัน
ขอ 4 แปลวา อยาพูดเกินจริง
48. ตอบ 3 : Karim โกรธเพื่อน เขาบอกกับเพื่อนวา เธอคิดวาฉันเปน
ใคร เธอกลาดีอยางไรถึงพูดเชนนี้
ขอ 1 แปลวา เธอนารักจัง
ขอ 2 แปลวา เธอลอเลนหรือเปลา
ขอ 4 แปลวา มันทําใหเธอเจ็บหรือ
49. ตอบ 4 : ปาของเขาไมเจอเพือ่ นมาสิบปแลว หลอนถามเขาวา
เปนยังไงบาง
ขอ 1 แปลวา เธอเปนอะไรไป
ขอ 2 แปลวา เธอไปที่นั่นอยางไร
ขอ 3 แปลวา ฉันคิดถึงเขา
50. ตอบ 3 : แมถามวา เปนอยางไรบางที่โรงเรียน ลูกตอบวา วิเศษ
ไปเลยครับ
ขอ 1 แปลวา เธอชางสอดรูจัง
ขอ 2 แปลวา ฉันไมสนใจ
ขอ 4 แปลวา แยจัง หรือ โงจัง
51. ตอบ 2 : Nicolas ขับรถดวยความเร็ว 130 ตอชั่วโมง เขาอยูที่
ไหนตอนนี้ เขาอยูบนทางดวน
ขอ 1 แปลวา ในชั้นเรียนคณิตศาสตร
ขอ 3 แปลวา ที่ทํางาน เขากําลังนับจํานวน
ขอ 4 แปลวา ในไฮเปอรมารเก็ต
52. ตอบ 4 : การเขียน 2590 เปนภาษาฝรั่งเศสตองเขียนดังนี้ เพราะ
คําวา mille ซึ่งแปลวาพัน จะไมเติม s
สวนหลักรอย cent หากเปนรอยถวน เชน สองรอย 200
จึงจะเติม s ได
สวน quatre-vingt จะเติม s ไดถาเปน แปดสิบถวน
quatre-vingts เทานั้น

34. ตอบ 1 : sentir bon = มีกลิ่นหอม หามเปลี่ยนรูป เปนไดเพียง bon
35. ตอบ 4 : de notre classe เปนตัวที่บอกวาตองใชประโยคเปรียบ
เทียบขั้นสูงสุด
กริยาในประโยคเปนกริยาที่ไมใช être จึงใชไดเพียง
le และ le plus bien ตองเปลี่ยนเปน le mieux
36. ตอบ 1 : coûter cher = มีราคาแพง หามเปลี่ยนรูป แตหากใช
กริยา être เปลี่ยนรูปได
37. ตอบ 2 : หลังจากวันทํางานที่ยาวนาน Louis บอกกับตัวเองวา
ผมไมไหวแลว
ขอ 1 แปลวา ผมทําใหหลอนคลั่ง
ขอ 3 แปลวา ผมโกรธ
ขอ 4 แปลวา ผมใชมัน
38. ตอบ 3 : Céline ยุงแตเรื่องของเธอเถอะ เรื่องนี้ไมเกีย่ วกับเธอนะ
ขอ 1 แปลวา มันไมมีความหมายใดๆ
ขอ 2 แปลวา ไมจําเปน
ขอ 4 แปลวา เปนอยางนั้นไดอยางไร
39. ตอบ 2 : Elsa โกหกบอยครั้งแตฉันไมเชื่อหลอน ฉันเลยบอก
หลอนวา อยามาแหกตากันเลย ไมเชื่อหรอก
ขอ 1 แปลวา เธอเบื่อ
ขอ 3 แปลวา หายจากไขหรือฟนตัวไวๆนะ
ขอ 4 แปลวา ฉันไมเชื่อสายตาตัวเองเลย
40. ตอบ 2 : ปวยการที่ Victor จะพูดเสียงดัง ไมมีใครสักคนฟง
เขาเลย (avoir beau + inf = ปวยการที่จะ…)
ขอ 1 แปลวา ทุกคนพบวาเขามีเสนห
ขอ 3 แปลวา เขาทําใหฉันคลั่ง
ขอ 4 แปลวา เปนสิ่งที่ไมทํากัน
41. ตอบ 1 : หอยทากนะเหรอ ไมนะ นาคลื่นไสจัง
ขอ 2 แปลวา มันทําใหฉันเจริญอาหาร
ขอ 3 แปลวา มันไรประโยชน
ขอ 4 แปลวา มันมีประโยชน สมควรทํา
42. ตอบ 1 : เหมือนไดเปลา แสดงวา ไมแพง สวนขออื่นที่เหลือ
แปลวา แพง ทั้งหมด
43. ตอบ 2 : Christophe : เธอสนใจที่จะไป Corse สักหนึ่งสัปดาห
ไหม Patrice ตอบวา ฉันไมสนใจ
ขอ 1 แปลวา สนใจ ฉันไมตองการมัน
ขอ 3 แปลวา ไม ฉันไมชอบทางเหนือ ซึ่ง Corse อยู
ทางตอนใต
ขอ 4 แปลวา ไมจําเปน
44. ตอบ 2 : Béatrice มีปญหา ฉันเลยปลอบใจหลอน โดยบอก
หลอนวา เดี๋ยวจะดีขึ้นเอง
ขอ1 แปลวา เดี๋ยวเธอจะโดนเอาคืนมากกวานี้
ขอ 3 แปลวา สมน้ําหนา
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รองเพลง
62. ตอบ 3 : ที่ปารีส หากเราตองการเดินทางไปเมือง Strasbourg ที่อยู
ติดประเทศเยอรมัน เราตองไปขึ้นรถไฟทีส่ ถานีรถไฟ
สายตะวันออก
63. ตอบ 3 : Le Havre เปนทาเรือที่สาํ คัญที่สุดทางตอนเหนือของฝรั่งเศส
Marseille สําคัญที่สุดทางตอนใต
64. ตอบ 1 : หากฉันอยากชม les menhirs de Carnac ซึ่งเปนแทงหิน
ที่มีหลายรอยตน สันนิษฐานวาเคยใชเปนแทนบูชาและใช
ปองกันตัวเองในการลาสัตวในยุคโบราณ ฉันตองไปใน
แควน Bretagne
65. ตอบ 3 : เมือง Carcassonne เปนเมืองปอมปราการที่อยูทางตอนใต
ของฝรั่งเศส
66. ตอบ 3 : กษัตริย Charlemagne สรางโรงเรียนในป 789

53. ตอบ 2 : ณ สถานที่ตากอากาศชายทะเลในเดือนสิงหา มีเสมอ
นักทองเที่ยวมากมาย
ขอ 1 แปลวา พนักงานดับเพลิง
ขอ 3 แปลวา ผูเชี่ยวชาญดานไวน
ขอ 4 แปลวา พนักงานเดินตั๋วในโรงหนัง
54. ตอบ 4 : เพื่อใชทางดวนในฝรั่งเศสตองจายคาผานดาน
ขอ 1 แปลวา คาปรับ
ขอ 2 แปลวา น้ํามัน
ขอ 3 แปลวา ใบอนุญาตขับขี่
55. ตอบ 3 : เพื่อที่ปาของฉันจะทราบขาวคราวของฉัน
ฉันสงอีเมลไปใหหลอน
ขอ 1 แปลวา เครื่องคอมพิวเตอร
ขอ 2 แปลวา เครื่องตอบรับโทรศัพท
ขอ 3 แปลวา จดหมายติดแสตมป
56. ตอบ 2 : รองเทาราคาเทาไหร ยี่สิบยูโร ตอคู
57. ตอบ 2 : ที่แขวงจังหวัด ชาวตางชาติไปยื่นคํารองขอ บัตรพํานัก
ในฝรั่งเศส ตามกฎหมาย หากชาวตางชาติจะพํานักใน
ฝรั่งเศสมากกวาสามเดือนตองยื่นขอบัตรนี้
58. ตอบ 2 : เราตองการซื้อยาสูบ เราไปที่รานขายยาสูบ
ขอ 1 รานขายลูกอม ช็อคโกเลต
ขอ 3 ขายเครื่องประดับ
ขอ 4 รานขายอุปกรณเย็บปกถักรอย
59. ตอบ 1 : โอ ไมจริง พายนี้มีตุกตาเซรามิคสองอันแนะ เราไดยิน
ประโยคนี้ในเทศกาล Epiphanies ซึ่งจะมีขึ้นหนึ่งสัปดาห
หลังปใหม เราจะทาน galette des rois ซึ่งจะมีตุกตา
เซรามิคซอนอยูเ ทศกาลนี้เราระลึกถึงกษัตริยจากหลาย
มุมโลกที่มาเขาเฝาพระเยซูคริสตที่ประสูติ ณ เบธเลเฮ็ม
ขอ 2 เทศกาลอีสเตอร
ขอ 3 เทศกาล Chandeleur นี้เราทําเครปทาน
ขอ4 เปนเทศกาลที่เราระลึกถึงนักบุญตางๆ และ คนที่
เสียชีวิตไปแลว
60. ตอบ 4 : อะไรคืออาหารพิเศษของแควน โพรวองซ คําตอบคือ
la bouillabaise ซึ่งเปนซุปปลาและอาหารทะเลใส
ไวนขาว
Le cidre เปนเหลาแอปเปลซึ่งผลิตในแควน Normandie
และ Le choucroute เปนอาหารที่ประกอบไปดวย
กระหล่ําปลีดองและไสกรอกเปนอาหารของแควน
Alsace ซึ่งอาหารนี้ไดอิทธิพลมาจากเยอรมัน
61. ตอบ 2 : เราจัดเทศกาลหนังสือการตูนในแตละปที่เมือง
Angoûlème เมือง Avignon จัดเทศกาลละครในฤดูรอน
เมือง Limoges จัดเทศกาลละครจากประเทศที่ใชภาษา
ฝรั่งเศส เมือง La Rochelle จัดเทศกาล ซึ่งแขงขันการ

67 – 70
ในประเทศฝรั่งเศสชั่วโมงในการทํางานที่กฎหมายกําหนดไวได
เปลี่ยนแปลงจาก สามสิบเกาชั่วโมงเปนสามสิบหาชั่วโมง จุดประสงค
แหงการเปลี่ยนแปลงนี้คือตองการลดจํานวนคนตกงานที่มีสูงถึงสาม
ลานคนตั้งแตตนป 90 ในปจจุบัน ในปจจุบันจํานวนคนตกงานลดลงเล็ก
นอยแตก็ยังคงเปนจํานวนที่มาก และเงินชวยเหลือผูที่ตกงานก็ยังถูกจาย
มากมาย
67. ตอบ 3 : คนฝรั่งเศสสามารถทํางานกี่ชั่วโมงตอเดือน
ตอบรอยสี่สิบ ( 35 x 4 = 120 )
68. ตอบ 2 : คําวา diminuer แปลวา ลดลง หมายถึง baisser
69. ตอบ 4 : ประโยคไหนไมเปนความจริง ขอ 4 ยังคงเหลือคนตก
งานสามลานคน ไมจริงเนือ่ งจากเนื้อเรื่องบอกวาใน
ปจจุบันลดลง
70. ตอบ 2 : คนตกงานคือ คนที่ไมมีงานทํา
71 –75
Jacques เพื่อนรัก
จดหมายฉบับลาสุดของนายทําใหฉันดีใจมาก กอนอื่นฉันขอ
แจงขาวดี ฉันตั้งใจจะมาอยูปารีสตนเดือนเมษายนประมาณ สิบหาวัน
และฉันดีใจลวงหนาที่จะไดเจอนายอีกครั้ง และ พรอมกันนี้ ฉันหวัง
วาทางครอบครัวนายคงสบายดี
Colette จะมาพรอมกับฉัน และ เธอยินดียิ่งที่จะไดทําความรูจัก
ภรรยานาย วิธีนี้เราสามารถปลอยใหภรรยา ทั้งสองของเราไดพูดคุย
กันสักบายวันหนึ่ง และฉันกับนายก็จะไดอยูดวยกับเหมือนตอนที่เรา
สองคนอยู ม. ปลาย เรื่องธุรกิจกําลังไปไดสวยในขณะนี้ และก็หวัง
วามันจะดําเนินตอไปเชนนี้
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หวังวาคนไมมีคนไขมากเกินไปในเดือนเมษายน แตอยางไร
เรื่องแบบนี้มันกําหนดไมไดโชคดีนะเนี่ยทีค่ รอบครัวเราสบายดีกัน
ทุกคน ฉันไดไปดืม่ กับ Dumont มาวันกอน เขาถามถึงขาวนายดวย
ธุรกิจของเขาก็ไปไดสวยมาก เกือบลืม สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ จะขอนาย
จองหองที่โรงแรม grand hôtel สักหองคืนวันที่ 5 เมษายน หวังวาคง
ไดอานจดหมายนายในไมชานี้
ฝากความระลึกถึงภรรยานายดวยนะ
รักเพื่อน จาก André

76. ตอบ 3 : เกิดอะไรขึ้นเมื่อสิบวันกอน รถทัวรถูกชนโดยรถบรรทุก
77. ตอบ 1 : โดยปกติเด็กๆ ไปเรียนคอรสฤดูหนาวเมื่อไหร ตอบ
กุมภาพันธ เนื่องจากเปนเดือนเดียวในโจทยที่อยูใน
ฤดูหนาว นักเรียนสามารถสังเกตไดจาก คําวา neige
ที่แปลวาหิมะ
ขอ 2 อยูในฤดูใบไมผลิ
ขอ 3 อยูในฤดูรอน
ขอ 4 อยูในฤดูใบไมรวง
78. ตอบ 1 : ประโยคไหนเปนความจริง ตอบ 1 เด็กๆควรหลีกเลี่ยง
การโทรศัพทถึงทางบาน
ขอ 2 พอแมตองไมทําเครื่องหมายบนเสื้อผาของเด็กๆ
ขอ 3 หามเด็กๆสงขาวถึงพอแม
ขอ 4 พอกังวลใจมากกวาแม
79. ตอบ 3 : อะไรคือจุดประสงคของการไปเรียนคอรส ฤดูหนาว
ตองการใหเด็กๆ เรียนรูที่จะอยูโดยไมมพี อ แม
ขอ 1 เด็กๆสามารถเลนสกีน้ํา
ขอ 2 เด็กเรียนรูที่จะบิน
ขอ 4 เด็กๆ สนุกกันเอง
80. ตอบ 4 : ในประเทศฝรั่งเศส ภูเขาใด ไมสามารถเลนสกีได
ตอบ Massif central

71. ตอบ 1 : Dumont อาจเปนใคร ตอบ เพื่อนเกาของ Jacques
72. ตอบ 3 : André นาจะทําอาชีพอะไร ตอบ แพทย เพราะได
พูดถึงคนไข
73. ตอบ 1 : ในฤดูใด André กับภรรยาจะมาปารีส ใบไมผลิ
เนื่องจากเปนตนเดือนเมษายน
74. ตอบ 1 : คําวา se porte bien แปลวา สบายดี
75. ตอบ 4 : ประโยคใดไมเปนความจริง ตอบ ใครบางคนใน
ครอบครัว André ปวย
76 – 80
เด็กๆไปเรียนคอรสฤดูหนาวโดยรถทัวรเมื่อวันกอน แตสิบ
วันกอนหนานั้นไดเกิดเรื่องนาเศรา
เนื่องจากขาวทางโทรทัศนไดเสนอภาพอุบัติเหตุระหวาง
รถบรรทุกที่พุงชนรถทัวรนักเรียน มีเด็กหลายคนเสียชีวิตจากการ
ถูกไฟครอก วันรุงขึ้นทางโรงเรียนจึงจัดการประชุมเพื่อเตรียม
การไปเรียนคอรสฤดูหนาว
พอแมไดรับขอกําหนดตางๆ เพื่อจะเตรียมสิ่งของใหกับ
เด็กๆ เสื้อผาตองถูกทําเครื่องหมายไว และยังตองเตรียมซอง
จดหมายติดแสตมปซึ่งเด็กๆจะไดสงขาวถึงที่บาน สําหรับการ
โทรศัพทเปนสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงยกเวนกรณีสําคัญจริงๆ เพื่อที่
พวกเด็กๆจะไดรูสึกเปนตัวของตัวเอง ไมตองถูกยึดติดกับโทรศัพท
ทางบาน ขอกําหนดสุดทายนี้กระทบกระเทือนแมของเด็กหลาย
คนที่เปนหวงลูกๆ ซึ่งอางเหตุผลเชน เด็กๆ ยังเล็กอยูเลย คุณครูซึ่ง
ตองอดกลั้นอยางมากในเรื่องนี้กลาววา สิ่งที่ขึ้นอยูกับความสนใจ
ของแตละคน ไมไดเปนการบังคับ จุดประสงคหลักของการไป
เรียนคอรสฤดูหนาวก็คือ ตองการใหเด็กๆ เรียนรูที่จะอยูไดดวย
ตัวเอง
หมายเหตุ การไปเรียนคอรสฤดูหนาวในประเทศฝรั่งเศสจะ
ไปในฤดูหนาวซึ่งจะแบงชวงเวลาเรียนคือ ชวงเชาถึงบายเด็กๆ
จะเรียนวิชาทั่วๆไปเหมือนที่เรียนที่โรงเรียน และหลังจากนั้น
จะใหเด็กๆไดเรียน การเลนสกี เพราะฉะนั้นจึงมักจัดในชวงเดือน
กุมภาพันธซึ่งเปนฤดูหนาวที่หิมะเหมาะสมที่สุดในการเลนสกี
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