شھادة دراسات اللغة
"الفرنسية "ابتدائي
شھادتي األولى في اللغة الفرنسية

ال ت س ج ي ل
،لتسجيل طفلك ولالسترشاد علي تواريخ الدورات والتكاليف
يستحسن االتصال بمدرس طفلك أو بمراكز االمتحانات
 المعاھد الفرنسية أو المراكز،المعتمدة )التحالفات الفرنسية
.(الثقافية الفرنسية

تقترح الوزارة الفرنسية للتربية الوطنية مجموعة واسعة
من الشھادات في اللغة الفرنسية كلغة أجنبية للتحقق من
.المھارات في الفرنسية منذ أوائل التعلم حتى أكثرھا تقدما
.فھي ترافق المرشحين طوال مدة تعلمھم

:للمزيد من المعلومات
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de nationalité AUSTRALIENNE

المركز الدولي للدراسات التربوية

a satisfait aux épreuves du diplôme d'études en langue française niveau A1,
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يتراوح عمر طفلك ما بين  8و  12عام وھو
يتعلم اللغة الفرنسية

لماذا يقترح علي طفلك شھادة دراسات اللغة
الفرنسية "ابتدائي" ؟

شھادة دراسات اللغة الفرنسية "ابتدائي" ستكون أول
شھادته في اللغة الفرنسية.
الشھادة في دراسات اللغة الفرنسية "ابتدائي" ھي شھادة
تسلم من الوزارة الفرنسية للتربية الوطنية.

إنھا فرصة له إلظھار مھارته في اللغة الفرنسية ولمكافأة
عمله في المدرسة ولتعوده علي اجتياز االمتحانات
والحصول علي شھادة منذ بداية تعلمه اللغة الفرنسية.

إن المركز الدولي للدراسات التربوية ) (CIEPمؤسسة
عمومية تابعة لھذه الوزارة وھي تدبر الشؤون التربوية
واإلدارية.
يتم اجتياز شھادة دراسات اللغة الفرنسية "ابتدائي" في
ثالثة مراحل:
أ ,1.1أ ,1وأ .2تطابق لمستويات اإلطار األوربي
المرجعي المشترك للغات ).(CECRL

DELF Prim
A2

DELF Prim
A1

DELF Prim
A1.1

إنك ترافقه بھذه الصفة ,تقّدمه وتح ّ
ضره الجتياز مختلف
المستويات لشھادة دراسات اللغة الفرنسية طوال حياته
المدرسية.

كيف يتم اجتياز االمتحان ؟
خالل االمتحان ,يضع طفلك في حالة ثقة.
تم إعداد وسائل االمتحان ,بشكل ألعاب ,من قبل رسامة
صور مختصة في كتب األطفال.
تتعلق المواضيع المطروحة بالوسط األليف للطفل مثل
العائلة ,أوقات الفراغ والمدرسة.
يمكن لمدرس طفلك أن يقول لك في أي شھادة ھو قادر
الترشح لھا لكي ال يوضع في حاالت الفشل.

يوم االمتحان
يجتاز طفلك امتحان جماعي ,ومعه كتيّب نشاط ملون يقوم
من خالله باإلجابة عل أسئلة متعلقة :

ب ا ل ف ھ م ال ش ف ھ ي:
فھم معلومات بسيطة ,فھم تعليمات,
فھم أوصاف ,فھم أرقام.

ب ا ل ف ھ م ال ك ت ا ب ي:
فھم معلومات بسيطة ,فھم
نص قصير ,فھم رسالة أو
بطاقة بريدية.

ب ا ل ت ع ب ير ا ل ك ت ا ب ي :
كتابة معلومات شخصية,
إكمال رسالة أو قصة بسيطة.

وامتحان فردي في التعبير الشفھي
مدته  15دقائق علي األكثر:
المطلوب حينئذ من الطفل أن يتحدث عن نفسه,
أن يروي قصة من خالل صور و/أو أن يتفاعل
من خالل لعب دور.
يمكن للمدرس أن يساعدك على اختيار مستوى تسجيل
طفلك.

