
شهادة للمستقبل !

يمكن التقدم المتحان الدبلوم في فرنسا وفي كافة 
الدول.

التسجيل

لتسجيل ابنكم ومعرفة تاريخ الدورات واألسعار يمكنكم 
االتصال بأستاذ اللغة الفرنسية المشرف عليه أو االستعالم 
لدى مراكز الفحص المعتمدة ) الرابطة الفرنسية، المراكز 

الثقافية والمعاهد الفرنسية(.

ملزيد من املعلومات

www.ciep.fr/delf-scolaire/

توجد العديد من شهادات اللغة الفرنسية كلغة أجنبية 
تقيم  الفرنسية  والتعليم  التربية  وزارة  ص��ادرة من 
المبتدئين  مراحل  الفرنسية من  اللغة  المعرفة في 

وصوال ألعلى مستويات المعرفة.

وهذه الشهادات ترافق المرشحين طوال مدة تعلمهم 
للغة

DELF junior
DELF scolaire
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إطار مخصص للمؤسسة



ابنكم عمره بني 12 و 18 عاما وهو يتعلم اللغة 
الفرنسية.

الصغار  لفئتي  الفرنسية  اللغة  الدراسات في  دبلوم  إن 
والتالميذ هو الشهادة التي تصدر عن وزارة التربية والتعليم 

الفرنسية ومعترف بها في جميع أنحاء العالم.

كما يقوم المركز الدولي للدراسات التربوية وهو هيئة عامة 
تابعة لهذه الوزارة باإلشراف التربوي واإلداري على هذه 

الشهادة.

دبلوم الدراسات في اللغة الفرنسية لفئة التالميذ وفئة الصغار 
هو شهادة متاحة بأربعة مستويات، B2 ،B1 ،A2 ،A1 تتوافق 

مع اإلطار األوروبي المشترك للمراجع في اللغات.

ملاذا ننصح أبناءكم بهذه الشهادة؟
إنها فرصة أمام أبنائكم إلظهار معرفته وكفاءاته في اللغة 
أثناء دراسته  أيضا لمكافأة اجتهاده  الفرنسية وهي فرصة 
الثانوية. دبلوم الدراسات في اللغة الفرنسية معترف به في 
كافة أنحاء العالم وبذلك يحصل ابنكم على شهادة صالحة 

مدى الحياة.

باإلضافة للرضا الشخصي، سيكون بيد ابنكم شهادة رسمية تثبت 
كفاءته في اللغة الفرنسية يمكن له أن يتقدم بها للجامعات 
، للمدارس الكبرى التي تعتمد اللغة الفرنسية أو للعمل في 

المستقبل.

كيف يجري االمتحان؟
وتتطابق مع  المراهقين  نمط حياة  تتناسب مع  االمتحانات 

ميولهم.

المعتادة  البيئة  تخص  االمتحان  لها  يتطرق  التي  المواضيع 
للمراهق، كالعائلة واألصدقاء وأوقات التسلية، المدرسة أو 

الثانوية.

سيقوم المعلم بتوجيهكم للدبلوم الذي يمكن البنكم الحصول 
عليه.

يف يوم االمتحان:
يخضع المرشح لفحصين:

• الفحص الجماعي

الفهم الشفهي، يجيب المرشح على أسئلة تخص 
وثائق صوتية.

فهم النص المكتوب، يجيب المرشح على أسئلة 
تخص وثائق مكتوبة ، على سبيل المثال مقاالت 

أو إعالنات.

على  يجب   : المكتوب  اإلنتاج  إمكانية  فحص 
المرشح كتابة رسالة أو نص قصير للرد على 

نص موجه له.

• الفحص الفردي

اإلنتاج والتفاعل الشفهي ، يجب عليه التفاعل مع 
مسؤول االمتحان.

في كل مرحلة سيكون ابنكم في وضع حقيقي. دبلوم 
الدراسات في اللغة الفرنسية يقيم إمكانياته في التواصل 
الشفهي  المجالين  في  الفرنسية  باللغة  المتكلمين  مع 

والمكتوب.

كل قسم من هذه األقسام األربعة يقيم بعالمة من أصل 
 .25 

بمجموع 50 نقطة من أصل 100 يكون قد حصل على 
الدبلوم.
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