ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐ
ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ / ՄՈԴՈՒԼ 2
ՖԻԶԻԿԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ
ԱՄԲԻՈՆ

ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ,ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ և ՆՐԱՆՑ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ
ՄԵԹՈԴԻԿԱՆԵՐԻ

ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ
ԵՎ ԸՆԹԱՑԻԿ ՄՈԴՈՒԼ

ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ / ՄՈԴՈՒԼ 2

ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԴԱՍԻՉ ԵՎ
ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ

0312B1/04.2, 2 մոդուլ

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ ԵՎ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ
2-ՐԴ ԿՈՒՐՍ, 2-ՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿ

ԿՈՒՐՍ/ԿԻՍԱՄՅԱԿ

Դասընթացի նպատակն է սովորեցնել ուսանողին կարդալ-հասկանալվերարտադրել, լսել-հասկանալ-վերարտադրել մասնագիտական տեքստերը,

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

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 B 1 մակարդակին:

ԿՐԹԱԿԱՆ
ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

 ԳԻՏԵԼԻՔ
Գիտենալ բառապաշարը,
քերականական կանոնները
 ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Կարողանալ գործնականորեն կիրառել վերոհիշյալը, կարողանալ վարել
պարզ առօրեական զրույց, կարողանալ հաղորդել տեղեկատվություն,
ընթերցված նյութը/մասնագիտական/ վերարտադրել ոչ միայն բանավոր, այլ
նաև՝ համառոտ շարադրությունների տեսքով:
 ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆ
Տիրապետել Լեզուների Իմացության Իրազեկության Համաեվրոպական
Համակարգի A2 մակարդակին:






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

ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Դասընթացին մասնակցելու նախապայմանն այն է, որ ուսանողների
գիտելիքները համապատասխանեն ԼԻԻՀՀ –ի A1+ մակարդակին:

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԵՎ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ
ՄԵԹՈԴՆԵՐ

Ինքնուրույն և թիմային աշխատանքներ,
գործնական պարապմունքներ,
լսումներ՝ տեքստերին զուգակցված,
քննարկումներ և բանավեճեր,
երկխոսություններ և թարգմանություններ:

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՌՈՏ
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՌՈՏ
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Situations (oral + écrit)
Unité 11- L'immobilier
Vacabulaire-un appartement, décrire l' appartement, louer un appartement, les
petitsc problèmes
Civilisation-locataires et propriétaires
Grammaire-l' expression ‘‘il faut ’’, les indéfinis, la place de l'adjectif
Activités
Unité 12- Les lieux
Vacabulaire-en ville, les direction et les distances, la localisation, quelques bibelots,
Civilisation – les marchés aux puces et les brocantes
Grammaire-les verbes pronominaux à sens passifs, les prépositions + villes et pays,
d'autres prepositions de lieu
Activités
Unité 13- Au bureau
Vacabulaire-l' organisation d' une réunion, les présentations au bureau, les lieux de
travail, l'entreprise
Civilisation – les Français et les réunions
Grammaire-les verbes ‘‘indirects’’, les pronoms personnels compléments indirects, la
construction des adverbes
Activités
Unité 14 Les gens
Vacabulaire-parler de ses goûts, les étapes d'une relation, la personnalité
Civilisation –l'arrogance française, les Français et la parole, la laideur et la séduction
Grammaire- les verbes ‘‘ directs ’’, les pronoms personnels compléments directs, la
négation ne…plus, ne…jamais
Activités
Unité 15- Le sport
Vacabulaire- les sports, les inconvénients du sport, les bienfaits du sport
Civilisation – la pratique du sport
Grammaire – le futur simple, la condition, '' quand ''+ futur , la cause /comme/
Activités
Unité 16 L'entreprise
Vacabulaire – l' enterprise, la formation,des carrière possibles, des tâches dans
l'entreprise
Civilisation –les ''français'', les cadres
Grammaire- le verbe '' intéresser'', les expressions de temps, le régime des verbes
Activités
Unité 17- Le bricolage
Vacabulaire- le bricolage, les outils, actions, accidents
Civilisation – le bricolage, une passion française!
Grammaire-les pronoms personnels en et y, les adjectifs démonstratifs
Activités
Unité 18- La météo
Vacabulaire-le changement de temps, la température, sur la plage
Civilisation –les vacances, les changements climatiques
Grammaire- le comparatif, les expressions comparatives, l'imparfait des verbes
Activités
Unité 19- La faculté
Vacabulaire- La fac[ulté], les activités des étudiants, étudier/ faire des études,
demander une opinion, donner son opinion, parler d'une idée
Civilisation –le système universitaire
Grammaire- le passé récent, pronoms relatifs, présence ou absence de l'article
Activités
Unité 20- La ville
Vacabulaire- la ville et ese bâtiments, les transports, les lieux culturels, sportifs, les
problèmes sociaux,
Civilisation – l'art du compliment, les communes, le logement social
Grammaire- la voix passive, la phrase exclamative, la mise en valeur
Activités

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ

1. Vite et Bien 1 –A1.A2 +CD
Claire Miquel – PARIS -2009; CLE INTERNATIONAL
2. Vocabulaire progressif du français(niveau débutant avec 250 exercices)
Claire Miquel – PARIS -2002; CLE INTERNATIONAL

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ

ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԵՎ
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՁԵՎԵՐԸ

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ
ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐ ԵՎ
ԿՇԻՌ

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՍԱՆԴՂԱԿ

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 fables françaises + CD
Carte de la France et carte du monde francophone

2.
3.
4.

Ամփոփիչ գրավոր ստուգում/թեստավորում

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
գնահատակ
ան
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 11- L'immobilier
Vacabulaire-un appartement, décrire l'
appartement, louer un appartement, les petitsc
problèmes
Grammaire-l' expression ‘‘il faut ’’, les indéfinis,
la place de l'adjectif
Civilisation-locataires et propriétaires
Sujet à développer
Unité 12- Les lieux
Vacabulaire-en ville, les direction et les distances,
la localisation, quelques bibelots,
Civilisation – les marchés aux puces et les
brocantes
Grammaire-les verbes pronominaux à sens
passifs, les prépositions + villes et pays, d'autres
prepositions de lieu
Unité 13- Au bureau
Vacabulaire-l' organisation d' une réunion, les
présentations au bureau, les lieux de travail,
l'entreprise
Civilisation – les Français et les réunions
Sujet à développer
Grammaire-les verbes ‘‘indirects’’, les pronoms
personnels compléments indirects, la construction
des adverbes
Poésie-chanson
Unité 14 Les gens
Vacabulaire-parler de ses goûts, les étapes d'une
relation, la personnalité
Civilisation –l'arrogance française, les Français et
la parole, la laideur et la séduction
Grammaire- les verbes ‘‘directs’’, les pronoms
personnels compléments directs, la négation
ne…plus, ne…jamais
Fables de la Fontaine
Unité 15- Le sport
Vacabulaire- les sports, les inconvénients du sport,
les bienfaits du sport
Grammaire – le futur simple, la condition, ''
quand ''+ futur , la cause /comme/
Civilisation – la pratique du sport
Sujet à développer
Unité 16 L'entreprise
Vacabulaire – l' enterprise, la formation,des
carrière possibles, des tâches dans l'entreprise
Civilisation –les ''français'', les cadres
Grammaire- le verbe '' intéresser'', les expressions

աշխատաժամանակը

Ուսանողի ընդհանուր

աշխատաժամանակը

Ուս. պրակտիկա

սեմինար

լաբորատոր

Թեմա

Գործնական

Հ/Հ

Դասախոսություն

Լսարանային ժամեր

Ուսանողի ինքնուրույն

ՈՒՍԱՆՈՂԻ ԾԱՆՐԱԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԺԱՄԱՆԱԿԸ
կրեդիտ/կրեդիտ ժամ-2/60

3

1

4

3

1

4

3

1

4

3

1

4

3

1

4

3

1

4

3

1

4

3

1

4

3

1

4

3

1

4

3

3

12.

13.

14.

15.

de temps, le régime des verbes
Unité 17- Le bricolage
Vacabulaire- le bricolage, les outils, actions,
accidents
Grammaire-les pronoms personnels en et y, les
adjectifs démonstratifs
Civilisation – le bricolage, une passion française!
Sujet à développer
Unité 18- La météo
Vacabulaire-le changement de temps, la
température, sur la plage
Civilisation –les vacances, les changements
climatiques
Grammaire- le comparatif, les expressions
comparatives, l'imparfait des verbes
Unité 19- La faculté
Vacabulaire- La fac[ulté], les activités des
étudiants, étudier/ faire des études, demander une
opinion, donner son opinion, parler d'une idée
Civilisation –le système universitaire
Grammaire- le passé récent, pronoms relatifs,
présence ou absence de l'article
Unité 20- La ville
Vacabulaire- la ville et ese bâtiments, les
transports, les lieux culturels, sportifs, les
problèmes sociaux,
Civilisation – l'art du compliment, les communes,
le logement social
Grammaire- la voix passive, la phrase exclamative,
la mise en valeur

16.

Révision

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Ամփոփիչ ստուգում

2

Ընդամենը

60

