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DELF Prim
Ensimmäinen ranskan kielen tutkintoni

Ranskan opetusministeriö tarjoaa laajan valikoiman 
kansainvälisiä ranskan kielen tutkintoja, joilla voidaan 
todistaa ranskan kielen taito. Tutkinnot kattavat tasot 
aina alkeista pitkälle edistyneisiin. 

Alakoululaisten DELF Prim ja yläkoululaisten ja lukio-
laisten DELF Scolaire –tutkinnoista voi edetä ranskan 
kielen opinnoissa pitkälle edistyneille, lähinnä aikuisille 
suunnattuun DALF-tutkintoon. 

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumista ja lisätietoja varten (tutkintopäivät, 
hinnat) ota yhteys lapsesi ranskan kielen opettajaan. 

Lisätietoja:
CIEP www.ciep.fr/delfdalf/delf-prim (ranskaksi)

Ranskan instituutti www.france.fi

Centre international d’études pédagogiques
Département évaluation et certifications

1, avenue Léon-Journault  
92318 Sèvres cedex – France

Puh.: +33 1 45 07 63 47
Faksi: +33 1 45 07 60 56

Sähköposti: delfprim@ciep.fr
www.ciep.fr 
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Lapsesi on 8–12-vuotias ja 
opiskelee ranskan kieltä
DELF Prim on lapsesi ensimmäinen ranskan 
kielen tutkinto
DELF Prim, Diplôme d’études en langue française, on 
alakoululaisille suunnattu ranskan kielen tutkinto. Sen 
myöntää Ranskan opetusministeriö, ja kokeita hallinnoi 
kansainvälisistä kieliopinnoista vastaava CIEP-keskus 
(Centre international d’études pédagogiques).

DELF Prim jakautuu kolmeen tasoon:

A1.1, A1 ja A2, jotka vastaavat eurooppalaisen 
viitekehyksen (EVK) mukaisia kielitaitotasoja.

Ranskan kielen opettaja osaa neuvoa, mikä on lapsesi 
taitoja parhaiten vastaava tutkintotaso.

Miksi lapsesi kannattaa suorittaa 
DELF Prim -tutkinto?
Tutkinto on lapsellesi mahdollisuus näyttää taitonsa 
ranskan kielessä, saada palkinto koulussa tehdystä 
työstä ja tutustua kielitutkintoon jo ranskan opiskelun 
alkuvaiheessa. 

Lapsesi voi osallistua DELF-tutkinnon eri tasoille 
opinpolun kaikissa vaiheissa aina lukioon saakka. 
Tutkinnon suorittaminen helpottaa lapsesi kielen 
kehityksen seuraamista. 

Miten tutkinto suoritetaan?
Tutkintotilanteessa lastasi rohkaistaan luottamaan 
itseensä.

Hauskat, lapsille sopivat kokeen tukimateriaalit ovat 
lasten- ja nuortenkirjoihin erikoistuneen kuvittajan 
suunnittelemia. Käsitellyt aiheet koskettavat lapselle 
tuttua elinpiiriä kuten perhettä, vapaa-aikaa sekä 
koulua.

Tutkintopäivänä
Lapsesi osallistuu kokeeseen samaan aikaan muiden 
lasten kanssa. Jokainen kokelas saa värikkään vihkon, 
johon hän vastaa: 

kuullun ymmärtämisen 
kysymyksiin,

jotka testaavat 
yksinkertaisen käskyn, 
ohjeen, kuvauksen ja 
numeroiden ymmärtämistä;

luetun ymmärtämisen kysymyksiin,

jotka testaavat yksinkertaisen, 
lyhyen tekstin kuten viestin tai 
postikortin ymmärtämistä;

kirjallisen ilmaisun kysymyksiin,

jotka testaavat henkilökoh-
taisten tietojen esittämistä, 
viestin tai yksinkertaisen 
tarinan täydentämistä.

Lisäksi lapsesi vastaa henkilökohtaisessa 
haastattelussa suullisen ilmaisun kysymyksiin 
(kesto enintään 15 minuuttia).

Lasta pyydetään puhumaan itsestään, 
kertomaan tarina kuvien pohjalta ja/tai 
keskustelemaan roolileikin muodossa.


