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ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ
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ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ,ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ և ՆՐԱՆՑ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ
ՄԵԹՈԴԻԿԱՆԵՐԻ

ԱՌԱՐԿԱՅԻ
ԱՆՎԱՆՈՒՄ ԵՎ
ԸՆԹԱՑԻԿ ՄՈԴՈՒԼ

ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ / ՄՈԴՈՒԼ 1
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ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԴԱՍԻՉ ԵՎ
ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ

ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ ԵՎ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՆ

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

2-ՐԴ ԿՈՒՐՍ, 1-ԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ

ԿՈՒՐՍ/ԿԻՍԱՄՅԱԿ

Դասընթացի

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

նպատակն

է

սովորեցնել

ուսանողին

կարդալ-հասկանալ-

վերարտադրել, լսել-հասկանալ-վերարտադրել մասնագիտական տեքստերը,
ինչպես նաև խոսել, գրել մասնագիտական ոլորտում:
Սույն դասընթացը միտում ունի մշակել այնպիսի միջոցներ և ձևեր, որոնք
կբարելավեն ուսանողների ֆրանսերենի իմացության մակարդակը:
Դասընթացի բարեհաջող ավարտից հետո ուսանողը յուրացրած կլինի այն
հմտությունները որոնք համապատասխանում են Լեզուների իմացության
համաեվրոպական համակարգի A2 մակարդակին:
 ԳԻՏԵԼԻՔ
Գիտենալ ֆրանսերեն լեզվի այբուբենը, ձայնավորները, երկհնչյունները՝
արտասանական առանձնահատկություններով, ֆրանսերենի
բառակազմության տարրական կանոնները, շրջապատում գոյություն ունեցող
իրերի և երևույթների ֆրանսերեն անվանումները

ԿՐԹԱԿԱՆ
ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

 ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Կարողանալ հաղորդակցվել պարզ ու սահուն՝ առանց կոպիտ սխալների:
 ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆ
Տիրապետել հետևյալ հմտություններին
- կարդալ - հասկանալ – վերարտադրել
- գրել և խոսել ֆրանսերեն լեզվով:

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ
ՆԿԱՐԱԳԻՐ

ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐ






ԿՐԵԴԻՏՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ - 2
ԼՍԱՐԱՆԱՅԻՆ ԺԱՄ – 48
ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ –48
ՇԱԲԱԹԱԿԱՆ ԺԱՄ –3ԺԱՄ

Նախնական գիտելիքներ օտար լեզվից / ԼԻԻՀՀ –ի A1 / չափորոշիչներին

համապատասխան:

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԵՎ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ
ՄԵԹՈԴՆԵՐ

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՌՈՏ
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՌՈՏ
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Գործնական պարապմունքներ,
ինքնուրույն և թիմային աշխատանքներ, լսումներ՝տեքստերին զուգակցված,
քննարկումներ և բանավեճեր,
երկխոսություններ և թարգմանություններ:

Situations (oral + écrit)
Unité 1- Au café
Vacabulaire-les repas, la table, les boissons, les desserts…
Civilisation-La politesse(1), le vin
Grammaire-le verbe ‘‘avoir’’, la negation, les quantités, il y a; il n’y a pas
Activités
Unité 2- Au téléphone
Vacabulaire-au bureau, au téléphone…
Civilisation - La politesse(2)
Grammaire-le verbe ‘‘être’’, questions avec le verbe ‘‘être’’, ‘‘c’est ’’+ adjectif; ‘‘ je
voudrais ’’+ infinitif
Activités
Unité 3- La vie quotidienne
Vacabulaire-les activités usuelles, les gens, la famille…
Civilisation – le tutoiement et le vouvoiement
Grammaire-les verbes réguliers, la question simple,les adjectifs possessifs, c'est/ce sont,
Activités
Unité 4- Le tourisme
Vacabulaire-les objets pour voyager, à l’hôtel… Civilisation – les jours fériés, les ‘‘
ponts ’’, le tourisme en France
Grammaire- les verbes irréguliers, la préposition ‘‘ chez’’, ‘‘en,y ’’
Activités
Unité 5- Les renseignements
Vacabulaire-la banque, le train, le style écrit
Civilisation – La politesse (3), la discussion
Grammaire- les verbes semi – auxiliaries, l’utilisation de l’infinitif, la condition ‘‘ si ’’+
présent
Activités
Unité 6- Autour du bébé
Vacabulaire – le couple, le bébé, les congés
Civilisation – sociologie en France, le marriage, le système D
Grammaire- les verbes pronominaux, le future proche, adjectif qualificatif +de+infinitif
Activités
Unité 7- La santé
Vacabulaire- le corps, les maladies, le médecin, les types de médicaments
Civilisation – La santé en France
Grammaire-l’impératif, les pronoms toniques, l’adverbe
Activités
Unité 8- Les relations humaines
Vacabulaire-description physique, les vêtements, la communication
Civilisation – déjeuner et dîner, parler de cuisine
Grammaire- le passé composé des verbes réguliers, le verbe ‘‘passer’’,
Activités
Unité 9- Les tâches domestiques
Vacabulaire- les tâches domestiques, produits ménagers, objets de toilette
Civilisation –les types des magasins, la longévité des Français
Grammaire- le passé composé des verbes irréguliers, le gérondif,
Activités

Unité 10- Le patrimoine
Vacabulaire-la campagne française, les monuments historiques, le vocabulaire du vin,
expressions familières
Civilisation –l’art du vin, les villages de France,
Grammaire-l’accord du participle passé, la datation
Activités

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Vite et Bien 1 –A1.A2 +CD
Claire Miquel – PARIS -2009; CLE INTERNATIONAL

ՀԻՄՆԱԿԱՆ

2. Vocabulaire progressif du français(niveau débutant avec 250 exercices)
Claire Miquel – PARIS -2002; CLE INTERNATIONAL
3.

Grammaire progressive du français (niveau débutant avec 400 exercices)
Maïa Grégoire – PARIS -2004; CLE INTERNATIONAL

1.

Civilisation progressive du français (niveau débutant avec 400 exercices)
Catherine Carlo, Mariella Causa- PARIS -2003; CLE INTERNATIONAL
Recueil des chansons françaises + CD
Recueil des poésies et des fables françaises + CD

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ

2.
3.

ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԵՎ
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՁԵՎԵՐԸ

Ամփոփիչ գրավոր ստուգում

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ
ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐ ԵՎ
ԿՇԻՌ

1. Բաղադրիչ 1 - 10% ( հաճախումներ)
2. Բաղադրիչ 2 - 20% ( ակտիվություն)
3. Բաղադրիչ 3 - 70% ( ամփոփիչ ստուգում)
Նախատեսված է մեկ ամփոփիչ գրավոր ստուգում՝ թեստավորում ՝ 100 միավոր
առավելագույն արժեքով:
Տառային
գնահատական

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ
ՍԱՆԴՂԱԿ

A+
A
A_
B+
B
B_
C+
C
C_
D

Գնահատականի
պաշտոնական թվային
համարժեքը
5+
5
54+
4
43+
3
32

ԳՊՄԻ գնահատական

96 - 100
91 - 95
86 - 90
81 - 85
76 - 80
71 - 75
66 - 70
61 - 65
40 - 60
Մինչև 39

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.

Unité 1- Au café
Vacabulaire-les repas, la table, les boissons, les
desserts…
Civilisation-La politesse(1), le vin
Grammaire-le verbe ‘‘avoir’’, la negation, les
quantités, il y a; il n’y a pas
Unité 2- Au téléphone
Vacabulaire-au bureau, au téléphone…
Civilisation - La politesse(2)
Grammaire-le verbe ‘‘être’’, questions avec le
verbe ‘‘être’’, ‘‘c’est ’’+ adjectif; ‘‘ je voudrais
’’+ infinitif
Unité 3- La vie quotidienne
Vacabulaire-les activités usuelles, les gens, la
famille…
Civilisation – le tutoiement et le vouvoiement
Grammaire-les verbes réguliers question
simple,les adjectifs possessifs, c'est/ce sont
Unité 4- Le tourisme
Vacabulaire-les objets pour voyager, à
l’hôtel… Civilisation – les jours fériés, les ‘‘
ponts ’’, le tourisme en France
Grammaire- les verbes irréguliers, la
préposition ‘‘ chez’’, ‘‘en,y ’’
Grammaire- les verbes irréguliers
Poésie – Recette du bonheur
Unité 5- Les renseignements
Vacabulaire-la banque, le train, le style écrit
Civilisation – La politesse (3), la discussion
Grammaire- les verbes semi – auxiliaries,
l’utilisation de l’infinitif, la condition ‘‘ si ’’+
présent
Grammaire- la condition ‘‘ si+ presentConjugaison
Unité 6- Autour du bébé
Vacabulaire – le couple, le bébé, les congés
Grammaire- les verbes pronominaux, le
future proche, adjectif qualificatif
de+infinitif
Civilisation – sociologie en France, le
marriage, le système D
Unité 7- La santé
Vacabulaire- le corps, les maladies, le
médecin, les types de médicaments
Civilisation – La santé en France
Grammaire-l’impératif, les pronoms toniques,
l’adverbe

աշխատաժամանակը

Ուսանողի ընդհանուր

աշխատաժամանակը

Ուս. պրակտիկա

սեմինար

լաբորատոր

Թեմա

Գործնական

Հ/Հ

Դասախոսություն

Լսարանային ժամեր

Ուսանողի ինքնուրույն

ՈՒՍԱՆՈՂԻ ԾԱՆՐԱԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԺԱՄԱՆԱԿ
կրեդիտ/կրեդիտ ժամ-2/60
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12.

13.
14.

15.

Unité 8- Les relations humaines
Vacabulaire-description physique, les
vêtements, la communication
Civilisation – déjeuner et dîner, parler de
cuisine
Grammaire- le passé composé des verbes
réguliers, le verbe ‘‘passer’’
Unité 9- Les tâches domestiques
Vacabulaire- les tâches domestiques, produits
ménagers, objets de toilette
Civilisation –les types des magasins, la
longévité des Français
Grammaire- le passé composé des verbes
irréguliers, le gérondif
Unité 10- Le patrimoine
Vacabulaire-la campagne française, les
monuments historiques, le vocabulaire du vin,
expressions familières
Civilisation –l’art du vin, les villages de
France, quelques sites Internet
Grammaire-l’accord du participle passé, la
datation

3

3

3

3

3

3

3

3

Révision

3

3

16.
Ամփոփիչ ստուգում
Ընդամենը

Գրավոր թեստավորում

2
60

