
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/                   

* للحصول على جميع أوراق ملفات مدرسية في مادة لغة فرنسية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/french                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية في مادة لغة فرنسية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/french1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ ملفات مدرسية اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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م٢٠٢١- ٠٢٠٢ - وزارة التربية والتعليم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 اللغة الفرنسية  مادة الدروس المقررة في

 الحلقة الثالثة –األساسي للتعليم 

 م٢٠٢١-٢٠٢٠ من العام الدراسي   األولللفصل  

 



 

 

 

                                                  

م٢٠٢١- ٠٢٠٢ - وزارة التربية والتعليم   

 م٢٠٢١ /٢٠٢٠للفصل األول من العام الدراسّي   اللغة الفرنسيةمي المطلوب في مقررات مادة المحتوى العل
ما  ة \ال

                                                                                                      اللغة الفرنسيةالمقرر ورمزه:المادة /اسم 

 : األول اإلعدادي الصف             Le français à Bahrein اسم الكتاب:

 
 الرقم

 
 عنوان الدرس ورقمه

 
 الصفحة 

 (إلى –من  )

 
 المالحظات 

1 
Unité1: Bonjour et Bienvenue!  
 Leçon 1: Bonjour la France! 

  15 -10الكتاب 
  39-36الكراسة 

 
 
2 

 

Unité1: Bonjour et Bienvenue! 
Leçon 2: Je m’appelle 

  18-16 الكتاب

 41 -40 الكراسة
 

3 
Unité1: Bonjour et Bienvenue! 
 Leçon 3: Je vous présente… 

  21 -19الكتاب

  45-42 الكراسة
 

4 
Unité 2: En classe  

 Leçon1: Les objets de la classe 
 27-26الكتاب 
  48-46الكراسة 

5 
Unité 2: En classe 

Leçon2: Les consignes de classe  
 30-28الكتاب 
  51-49الكراسة 

6 
Unité 2: En classe  

Leçon3: Le temps de la classe  
 33-31الكتاب
  55 -52 الكراسة



 

 

 

                                                  

م٢٠٢١- ٠٢٠٢ - وزارة التربية والتعليم   

 م٢٠٢١ /٢٠٢٠األول من العام الدراسّي  اللغة الفرنسية للفصلالمحتوى العلمي المطلوب في مقررات مادة 
ما  ة \ال

                                                                                                      اللغة الفرنسية المادة /اسم المقرر ورمزه:

 : الثاني اإلعدادي الصف              Le français à Bahreïn اسم الكتاب:

 
 الرقم

 
 عنوان الدرس ورقمه

 
 الصفحة 

 (إلى –من )

 
 المالحظات 

1 
Unité1: L’espace  
 Leçon 1: En ville  

  16-12الكتاب 
  51-49الكراسة 

 
 
2 

 

Unité1: L’espace  
 Leçon 2: En route  

 22 - 17الكتاب

 54-52 الكراسة
 

3 
Unité1: L’espace  

 Leçon 3: Dans mon pays et ailleurs 
  28 – 23الكتاب

  57-55الكراسة
 

4 
Unité 2: Le temps  

 Leçon1: Instants de bonheur  
 35-32الكتاب 
  60-58الكراسة 

5 
Unité 2: Le temps  

 Leçon2: Les saisons   
 39-36الكتاب 
  63-61الكراسة 

6 
Unité 2: Le temps 

Leçon3:Saisons et santé  
  43-40الكتاب

  67-64الكراسة 



 

 

 

                                                  

م٢٠٢١- ٠٢٠٢ - وزارة التربية والتعليم   

 

 م٢٠٢١ /٢٠٢٠األول من العام الدراسّي  اللغة الفرنسية للفصلالمحتوى العلمي المطلوب في مقررات مادة 
ما  ة \ال

                                                                                                      اللغة الفرنسية المادة /اسم المقرر ورمزه:

 : الثالث اإلعدادي الصف              Le français à Bahreïn اسم الكتاب:

 
 الرقم

 
 عنوان الدرس ورقمه

 
 الصفحة 

 (إلى –من )

 
 المالحظات 

1 
Unité1: Habitat  

 Leçon 1: Ma maison 
  19-14الكتاب 
  59-55الكراسة 

 
 
2 

 

Unité1: Habitat  
 Leçon 2: Le mobilier de ma maison  

  24-20الكتاب

 62-60 الكراسة
 

3 
Unité1: Habitat  

 Leçon 3: Ma chambre 
  29 -25الكتاب

 66-63الكراسة
 

4 
Unité 2: Nourriture  

 Leçon1: Faire les courses  
 38 -33الكتاب 

  69-67الكراسة 

5 
Unité 2: Nourriture  

 Leçon2: Ma recette préférée 
 43-39الكتاب 
  73-70الكراسة 

6 
Unité 2: Nourriture  

Leçon3: Allons au restaurant! 
 49-44الكتاب

  77-74الكراسة 



 

 

 

                                                  

م٢٠٢١- ٠٢٠٢ - وزارة التربية والتعليم   

 


