ADOSPHÈRE 1
ตัวชี้วดั
1.1.4 ตอบ/ตั้งคําถามจากการฟังหรืออ่าน
บทสนทนา ข้ อความ เรื่องสั้ น หรือนิทาน
ง่ าย ๆ
1.2.1. พูด/ เขียนโต้ ตอบด้ วยคํา ประโยค
สั้ นๆง่ าย ๆ เพือ่ สร้ างความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคล
2.1.1. ใช้ ถ้อยคํา นํา้ เสี ยงและกริยาท่ าทาง
อย่ างสุ ภาพ เหมาะสมตามมารยาททาง
สั งคมและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษา
2.2.1.บอกความเหมือน/ ความแตกต่ าง
ของเสี ยง ตัวอักษร คํา กลุ่มคํา ประโยค
และข้ อความของภาษาฝรั่งเศสและ
ภาษาไทย และเขียนประโยคความเดียว
4.1.1 ใช้ ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ จริง/
จําลองที่เกิดขึน้ ในห้ องเรียน สถานศึกษา
และชุมชน
1.1.4 ตอบ/ตั้งคําถามจากการฟังหรืออ่าน
บทสนทนา ข้ อความ เรื่องสั้ น หรือนิทาน
ง่ าย ๆ
1.2.1. พูด/ เขียนโต้ ตอบด้ วยคํา ประโยค
สั้ นๆง่ าย ๆ เพือ่ สร้ างความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคล
2.1.1. ใช้ ถ้อยคํา นํา้ เสี ยงและกริยาท่ าทาง
อย่ างสุ ภาพ เหมาะสมตามมารยาททาง
สั งคมและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษา
2.2.2. บอกความเหมือน/ ความแตกต่ าง
ระหว่ างเทศกาลและงานฉลองของเจ้ าของ
ภาษากับของไทย
4.1.1 ใช้ ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ จริง/
จําลองที่เกิดขึน้ ในห้ องเรียน สถานศึกษา
และชุมชน
1.1.4 ตอบ/ตั้งคําถามจากการฟังหรืออ่าน
บทสนทนา ข้ อความ เรื่องสั้ น หรือนิทาน
ง่ าย ๆ
1.3.1พูด/เขียน ให้ ข้อมูลง่ ายๆสั้ นๆ เกีย่ วกับ
ตนเอง สิ่ งใกล้ ตวั ทัว่ ไป และกิจวัตร
ประจําวัน

MODULE 1 : LUCILLE
Critères d’évaluation

Compétences essentielles

- Saluer, dire son nom
et demander le nom de
quelqu’un

- Comprendre une
présentaion et
répondre à l’écrit et à
l’oral par des
informations
personnelles

- Compétence
linguistique

- Identifier les
contextes et relations
formelles et informelles
(tutoiement /
vouvoiement)

- Identifier les
contextes
(formels/informels)
pour utiliser
correctement le
vouvoiement et le
tutoiement

- Compétence
linguistique
- Compétence sociale
et citoyenne

- Analyser le
fonctionnement de la
langue : s’appeler, être,
articles indéfinis

- Savoir distinguer à
l’oral le genre et le
nombre des articles
indéfinis
- Savoir identifier à
quelle personne est

- Compétence
linguistique

Objectifs
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2.2.1.บอกความเหมือน/ ความแตกต่ าง
ของเสี ยง ตัวอักษร คํา กลุ่มคํา ประโยค
และข้ อความของภาษาฝรั่งเศสและ
ภาษาไทย และเขียนประโยคความเดียว
4.1.1 ใช้ ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ จริง/
จําลองที่เกิดขึน้ ในห้ องเรียน สถานศึกษา
และชุมชน

conjugué un verbe du
1 er groupe en –er et
le verbe être à partir
du contexte et des
pronoms personnels
sujets

1.2.1. พูด/ เขียนโต้ ตอบด้ วยคํา ประโยค
- Compter de 0 à 19
สั้ นๆง่ าย ๆ เพือ่ สร้ างความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคล
2.1.2. ตอบคําถาม บอกความสํ าคัญของ
เทศกาล งานฉลอง วันสํ าคัญ และชีวิต
ความเป็ นอยู่ง่าย ๆ ของเจ้ าของภาษา
2.2.1.บอกความเหมือน/ ความแตกต่ าง
ของเสี ยง ตัวอักษร คํา กลุ่มคํา ประโยค
และข้ อความของภาษาฝรั่งเศสและ
ภาษาไทย และเขียนประโยคความเดียว
3.1.1.ค้ นคว้ า รวบรวม คําศัพท์ ที่เกีย่ วข้ อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อนื่ และนําเสนอ
ด้วยการพูดและเขียน
1.1.2. อ่านออกเสี ยงคํา สะกดคํา กลุ่มคํา
- Identifier et reproduire
และอ่านประโยคง่ ายๆและบทพูดเข้ า
les phénomènes
จังหวะถูกต้ องตามหลักการอ่านออกเสี ยง phonétiques propres à la
2.2.1.บอกความเหมือน/ ความแตกต่ าง
langue française:la
ของเสี ยง ตัวอักษร คํา กลุ่มคํา ประโยค
liaison et le <e> muet
และข้ อความของภาษาฝรั่งเศสและ
ภาษาไทย
1.1.4 ตอบ/ตั้งคําถามจากการฟังหรืออ่าน - Connaître le
บทสนทนา ข้ อความ เรื่องสั้ น หรือนิทาน vocabulaire des
ง่ าย ๆ
fournitures scolaires
1.2.1. พูด/ เขียนโต้ ตอบด้ วยคํา ประโยค
สั้ นๆง่ าย ๆ เพือ่ สร้ างความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคล
2.1.1. ใช้ ถ้อยคํา นํา้ เสี ยงและกริยาท่ าทาง
อย่ างสุ ภาพ เหมาะสมตามมารยาททาง
สั งคมและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษา
3.1.1.ค้ นคว้ า รวบรวม คําศัพท์ ที่เกีย่ วข้ อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อนื่ และนําเสนอ
ด้วยการพูดและเขียน
4.1.1 ใช้ ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ จริง/
จําลองที่เกิดขึน้ ในห้ องเรียน สถานศึกษา
และชุมชน

- Savoir compter de 1
à 19, être capable de
faire des calculs en
français

- Compétence
mathématique

- Identifier la liaison
et le <e> muet.

Compétence
linguistique

- Savoir identifier et

- Compétence pour
apprendre à
apprendre

nommer les fournitures

scolaires
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Communicatifs
- Faire
connaissance avec
de nouveaux copains
- Fabriquer une
affiche pour
présenter sa bande
de copains
- Réaliser une
enquête sur les sacs
des garçons et des
filles

Grammaticaux
‐ Les pronoms
Sujets
- Le verbe
s’appeler
- Le verbe être
- Les articles
indéfinis

Compétence

Contenus
Lexicaux

- Les nombres
de 0 à 19
- Les objets du
sac

Sous‐compétence

Compétence sociale et
citoyenne

Compétence pour
apprendre à apprendre

Socioculturels

- Les consonnes
muettes en fin
de verbe
- La liaison avec
les articles
indéfinis
- La liaison entre
le sujet et le
verbe

- Les salutations

Descripteur

Application

Réflexion sur le langage

Prendre la langue comme
objet d’apprentissage et
d’analyse, connaître et
appliquer efficacement les
règles de fonctionnement
du système de la langue et
les stratégies nécessaires
pour interagir linguistiquement de manière adéquate

L’élève connaît et sait
utiliser les verbes être,
s’appeler, et les articles
indéfinis et il y a
Exercices 6 et 9 (p.17)
Exercices 5-7
(p.15)
Exercices 4et 5 (p.19)
Exercice 6 et 7
(p.19)
Exercices 1-7
(p.22)

Communication dans
une langue étrangère

Connaître les structures
linguistiques basiques,
l’intonation et la prononcia
tion de la langue étrangère
afin de l’utiliser dans des
situations communicatives,
réelles ou simulées.

L’élève salue, dit son
nom et sait présenter
quelqu’un.
Exercices 2-5 et 10
(pp.14-15)
Exercice 11 (p.23)
L’élève reconnaît le « e »
muet.
Exercices 8 et 9 (p.17)
Exercices 13-15 (p.23)

Usage des éléments et
outils mathématiques

Connaître et utiliser les
éléments mathématiques
basiques lors des
situations réelles ou
simulées de la vie
quotidienne.

L’élève sait compter
jusqu’à 19 et peut réaliser
en français des opérations
mathématiques simples.
Exercices 11 et 12 (p.17)
Exercices 2-5
(p.21)
L’élève sait utiliser selon
les contextes et les
interlocuteurs, tu ou
vous.
Exercices 1-5 (p.20)
Exercice 12
(p.23)
L’élève connaît des
techniques différentes pour
mémoriser des mots
nouveaux.
Apprendre à apprendre
(p.23)

Compétence
linguistique

Compétence
mathématique

Phonétiques

Développement
personnel et social.

Maniement des stratégies
pour développer les
capacités propres et
générer la connaissance.

Se connaître, s’évaluer et
apprendre à communiquer
dans différents contextes.

Connaître et appliquer
selon les besoins, les
stratégies qui favorisent
l’apprentissage comme les
techniques d’études.
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Ouverture

page 13

นําเข้ าสู่ บทเรียน จุดประสงค์ปลายทาง ( la finalié) ของหน้านี้ ไม่ใช่เป็ นเพียงแค่การละลายพฤติกรรม (romper la
glace) เท่านั้น แต่ยงั มุ่งให้นกั เรี ยนสังเกตบรรยากาศและจุดประสงค์ทวั่ ไปของโมดุลด้วย โดยให้นกั เรี ยนสังเกตภาพ
ทั้งหมดในหน้า 13 แล้วให้คาดเดาและจินตนาการก่อนการอ่านว่า ตัวละครในบทเรี ยนต้องการจะสื่ อสารเรื่ องอะไร
ความเข้าใจบริ บทและเข้าใจจุดมุ่งหมาย (intentions) ของการสื่ อสารจะช่วยให้เข้าใจบทสนทนาในกิจกรรมที่ 4 ได้
ง่ายขึ้น หลังจากนั้นจึงช่วยกันเติมเต็มสิ่ งที่นกั เรี ยนสังเกตพบโดยการอ่านบทอ่าน (la lecture des textes) มีเฉลยชื่อ
ตัวละครทั้งหมดใน Livre du professeur « tout-en-un » แล้ว
ภาพกลางใหญ่ คือ ลูซิล ใส่เสื้ อสี ชมพู ภาพ 4 คน จากซ้ายไปขวา คือ ลูชิล เลอา(เสื้ อขาว) อีมาน (เสื้ อดํา) และ
ลีซ (เสื้ อสี สม้ ) เด็กหนุ่ม 3 คนคือ ออสก้า ซาวิเย่ และ ซามูแอล เด็กสาว 2 คนคือ ลูซิล กับ อีมาน
Contrat d’apprentissage : La lecture commentée de ce contrat est indispensable !

การทําสัญญาการเรี ยนนี้เป็ นประโยชน์อย่างยิง่ สําหรับการเรี ยนรู้ภาษาใหม่ ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ยาก เป็ นนามธรรมและ
กว้างมากเกินไปที่จะกระตุน้ นักเรี ยน และด้วยเหตุน้ ีเอง ในส่ วนแรกจึงต้องกําหนดให้มีการนําเสนอสัญญาการเรี ยน
อย่างเป็ นระบบ โดยให้ระบุจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่ทาํ ให้เป็ นรู ปธรรมได้ในระยะเวลาสั้น ๆ ซึ่งจะช่วยให้นกั เรี ยนมี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
พึ่งพาตนเอง เพื่อที่จะเรี ยนรู ้ให้บรรลุจุดประสงค์ดา้ นความสามารถทางภาษาที่ต้งั ไว้
ในส่ วนที่สองจะกําหนดภาระงานที่เป็ นรู ปธรรมซึ่ งบุคคลอื่นสามารถรับรู ้ได้ ว่า นักเรี ยนจะต้องสามารถทําอะไรได้
ด้วยเหตุใด การกําหนดภาระงานนี้จะทําให้นกั เรี ยนสามารถกําหนด/รู้ได้ดว้ ยตนเองว่า เขาจะต้องใช้ความพยายาม ใช้
เวลามากน้อยเพียงใดเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ แม้วา่ บางคนจะมีความรู ้สึกว่าเป็ นการเสี ยเวลา แต่มีจาํ นวนน้อยมาก
โมดุล 1 เป็ นบทเรี ยนแรก ทุกๆบทเแรกของแต่ละโมดุลจะมีสองส่ วน ส่ วนแรก คือ contrat d’apprentissage
“สัญญาการเรี ยน” และจะมีต่อๆ ไปทุกโมดุล ให้นกั เรี ยนเดาว่า contrat ภาษาอังกฤษคือคําใด และให้บอกคําแปล
ด้วย คําตอบคือ contract แปลว่า “สัญญา” ในบทเรี ยนนี้ใครเป็ นคนทําสัญญา คําตอบคือ นักเรียน นักเรียนต้ องให้
สั ญญาว่ า เมือ่ เรียนจบโมดุลนี้ จะสามารถนําภาษาเพือ่ การสื่ อสารในบทเรียนไปใช้ ได้ ผูส้ อนต้องอธิ บาย objectifs
fonctionnels หรื อจุดประสงค์เพื่อการสื่ อสารที่ตอ้ งบรรลุ เป็ นภาษาไทย ดังนี้
- saluer, dire ton nom et demander le nom de quelqu’un ทักทาย บอกและถามชื่อได้
- compter jusqu’à 19 นับเลขจนถึงเลข 19 ได้
- nommer les objets de ton sac บอกชื่อสิ่ งของในกระเป๋ าของตนได้
ส่ วนทีส่ องของContrat d’apprentissage คือ Pour … เป็ นการให้ภาระงาน (tâches) หรื อกิจกรรม (activités)
ต่าง ๆ ในการฝึ กปฏิบตั ิเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ตามสัญญา มีกิจกรรมหลายชนิด กิจกรรมที่เป็ นชิ้นงาน ก็คือให้ทาํ

28

ป้ ายประกาศแนะนําเพื่อนในกลุ่มของตนซึ่งสามารถนําไปโชว์ให้เพือ่ นคนอื่นๆ ดูได้ และให้ทาํ การสํารวจ (faire une
enquête) สิ่ งที่เพื่อนๆชายและหญิงมีในกระเป๋ าของตน
เมื่อจบโมดุล นักเรี ยนเป็ นผูใ้ ห้ความคิดเห็นว่าการ fabriquer une affiche et faire une enquête เป็ นภาระงาน
(tâche) ตามสัญญา ที่คุม
้ ค่ากับเวลาที่เสี ยไปและบรรลุเป้ าหมายหรื อไม่ และจะต้องประเมินตนเอง (une autoévaluation) ว่าทําคะแนนตามเป้ าหมายแต่ละด้านได้เท่าไร
หลังจากอ่าน ทําความเข้าใจ “สัญญาการเรี ยน” แล้ว นําเข้าสู่กิจกรรมตอนท้ายหน้า 13
1. Reconnaître des personnages sur des photos. ( Ex.1 Cherche sur les photos.)
Mise en train
:
Lecture des photos des personnages de la leçon. Posez des questions
Qui est-ce ? Qui c’est ? (Livre du professeur tout-en-un มีลูกศรบอกชื่อตัวละคร) Faites lire les
items a, b, c et demandez de montrer ces personnages sur des photos.
a. Lucille ภาพกลาง b. Les copines de Lucille. เด็กสาวสี่ คน c. Les copains de Lucille เด็กหนุ่ม 3 คน
2. Dire le nom de ses copains ou de ses copines. ( Ex 2 Et toi, tu as des copains ?
prénom de trois copains ou de trois copines.)
Chaque élève donne 3 prénoms de ses copains ou copines.

Dis le

3. Reconnaître à l’écoute des prénoms que l’on a déjà lus et entendus. (Ex.3 Ecoute Lucille.
Comment s’appellent ses copines ? )
Faites écouter 2-3 fois le CD ROM piste 12
Transcription piste 12
Bonjour, je m’appelle Lucille. Je vous présente
Imane, Lise et Léa. Dans la vie, c’est les copines
d’abord. Et il y a aussi les copains…
4. Se présenter et présenter des copains /copines( Ex 4 Comme Lucille, présente trois copains /
copines à la classe)
Chaque élève se présente et présenter ses copains ou ses copines en suivant le modèle :
Je m’appelle …..Je vous présente …..
Demandez dans quelles situations on se présente ou on présente un copain/une copine. Interprétez
les scènes.

Leçon 1

(Moi et les autres)

Je m’appelle Lucille.
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 สิ่ งสําคัญที่จะต้องทําคือ การสร้างนิสยั ให้นกั เรี ยนเกิดความเคยชินกับการคาดคะเนหรื อคาดเดาเหตุการณ์วา่
จะเกิดอะไรขึ้นหรื อจะพูดอะไร เริ่ มต้นจากการให้ระบุตวั ละครในภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละคร และให้คน้ หา
ว่า เหตุการณ์น้ นั เกิดขึ้นที่ใด การสังเกตรับรู ้สถานการณ์การสื่ อสารเช่นนี้ จะช่วยให้เกิดความสนใจและช่วยให้เข้าใจ
การสนทนาแลกเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นระหว่างตัวละครได้ง่ายยิง่ ขึ้น
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เนือ้ หาการเรียนจะเป็ นเรื่องของตนเองและคนอืน่ รอบๆ ตัว
1. Anticiper ce qui peut se dire grâce à la compréhension de la situation. (1 Avant d’écouter
le dialogue, observe le dessin et imagine ce que dit Lucille)

เรื่ องของ “ตนเอง” ในบทเรี ยนนี้คือ การบอกชื่อของตนเอง ส่วนเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับ”คนอื่น” ก็คือ เรื่ องเพื่อน ๆ ให้
นําเข้าสู่บทเรี ยนด้วยการทํา anticipation โดยให้อ่านภาพ และ เดา เรื่ องว่าตัวละครที่เห็นในภาพเขาคุยอะไรกัน
โดยอาศัยความเข้าใจสถานการณ์มาช่วย (การทํา anticipation โดยทัว่ ไป คือการคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้า หรื อ
ทําไปก่อน โดยยังไม่ลงลึกในเรื่ องนั้น (เช่น มีการใช้ passé composé ในเรื่ องที่อา่ น ก็ให้สอนไปก่อนโดยอธิ บาย
เพียงว่าเรื่ องนั้นกล่าวถึงสิ่ งที่เกิดขึ้นแล้วหรื อเป็ น “อดีต”
แต่ยงั ไม่สอนการกระจายกริ ยาหรื อการใช้ temps นี้)
- L’élève lit le titre de la leçon : Je m’appelle Lucille.
Avant tout, faites la révision de prénoms des personnages. Montrez la fille en veste noire et
demandez : Qui est-ce ? ou C’est Alice ?  Non, c’est Lucille.
Montrez la fille en tricot blanc et demandez : C’est Imane ?  Non, c’est Léa.
Et le garçon à côté de Léa, qui est-ce ? - (C’est Samuel).
Montrez la vendeuse : Qui est-ce ? –( Introduisez la réponse  C’est une vendeuse.)
Où sont-ils, Imane et Samuel ? Ils sont dans la classe ? Non, (ils sont dans une librairie-papeterie.)
Donnez le nom d’une librairie-papeterie bien connue, par exemple: Suksaphan (ศึกษาภัณฑ์) est une
grande librairie-papeterie à Bangkok. Donnez un nom bien connu dans votre ville. (ร้านขายหนังสื อ

มักจะขายเครื่ องเขียนด้วย)

Léa et Samuel sont dans une librairie-papeterie

.
- Faites imaginer ce que dit Lucille à la librairie-papeterie quand elle rencontre Léa et Samuel.
- Demandez aux élèves de faire des efforts de répondre en français.
- Acceptez toutes les réponses des élèves sans donner le corrigé tout de suite.
Attention Il faut reconnaître les personnages de la leçon par les couleurs de leur costume :
Lucille en tricot mauve avec une veste noire,
Léa en tricot blanc, Samuel en chemise bleue à carreaux.

- Faites écouter le CD ROM piste 13. Demandez de faire très attention à la première écoute et
cacher le dialogue. ให้นก
ั เรี ยนตอบคําถาม ดูวา่ คําตอบส่ วนใหญ่เป็ นอย่างไร มีใครบ้างที่ตอบได้ใกล้เคียง
Avant la deuxième écoute, montrez chaque personnage et posez des questions de guidage pourque
les élèves puissent deviner la situation de communication.

- Voici Lucille. Qu’est-ce que Lucille dit ? / Voilà Léa. Qu’est-ce que Léa dit ? / Et Voici
Samuel. Qu’est-ce que Samuel dit ? Qu’est-ce qu’ils disent ? Devinez leur conversation.
- Attention ! A la deuxième écoute vous pouvez lire en écoutant. ให้ดูบทสนทนาไปด้วยขณะฟัง
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A la fin de l’écoute, posez des questions :
Prof – Voici Léa. Elle dit à sa copine : < Je te présente Lucille> ?
E - Non.
P
- Qu’est-ce que Léa dit ?
E
- Elle dit < Je te présente Samuel>.
P
- Et Samuel, qu’est-ce qu’il dit ?
E - Il dit < Bonjour Lucie>.
P
- La copine de Léa s’appelle Lucie ?
E - Non, elle s’appelle Lucille.
P - Et la vendeuse, elle s’appelle comment ?
E - Elle s’appelle Lucille (aussi).

Compréhension
2. A partir de l’écoute d’un dialogue, établir les relations qui existent entre les personnages.
(Ex 2. Ecoute le dialogue : vrai ou faux ?) CD ROM piste 13

ให้ดูภาพในแบบฝึ กหัดที่ 2 แล้วฟังบทสนทนาอีกครั้ง พร้อมทั้งหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครจากบทสนทนาที่
ฟัง ด้วยการตอบคําถาม vrai / faux
ก่ อนฟังบทสนทนาอีกครั้งเพือ่ ทําแบบฝึ กหัดนี้ ควรเตือนความจําชื่อตัวละคร โดยให้สงั เกตหน้า สี ผม สี เสื้ อ และ
ลักษณะเสื้ อของตัวละคร แล้วอ่านข้อความ est la copine de …/ est le copain de …. จึงจะหาคําตอบได้
ว่าเขาเป็ นเพื่อนกันหรื อไม่ โดยตอบว่า “ถูก” หรื อ “ผิด”
a.
b.
c.
d.

Léa – Lucille
: Léa est la copine de Lucille (vrai)
Lucille – Samuel : Lucille est la copine de Samuel. (faux)
Samuel – Léa : Samuel est le copain de Léa. (vrai)
Lucille (la vendeuse) - Lucille : Lucille est la copine de Lucille. (faux)

.

3. A partir de l’écoute d’un dialogue, établir ce que dit chaque personnage.
(Ex.3 Cache le dialogue et écoute encore. Qui dit quoi ?) CD ROM piste 13

ให้ ฟังครั้งที่ 3 แล้ วให้ โยงประโยคทีเ่ ป็ นคําพูดของตัวละครแต่ ละคน
Corrigé

Tout-en-un

a.  4 , b  2, c.  1,

d.  3

Normalement l’explication du dialogue ici n’est pas nécessaire. Les élèves doivent le
comprendre globalement. Mais si les élèves demandent ce que c’est on peut leur expliquer
brièvement.
Les appellations : monsieur, madame, mademoiselle
Les présentatifs : voici / voilà (en donnant quelque chose)
Les mots de politesse : merci, pardon
Saluer
: bonjour, bonsoir, salut !
Se présenter : Je m’appelle…, Moi, c’est …
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Présenter quelqu’un : Je te présente…., Je vous présente….
Question : Et toi ? Et vous ?
Réponse : Moi aussi
Intonation : Ah non ! Oh pardon !
Faites écouter le dialogue à la fin de l’explication.
Pour conclure, demandez : Alors, que dit Lucille dans la question No 1 ? a. Je m’appelle
Lucille ? b. Au revoir, Léa. c. Je vous présente Lucille. (Réponse : Je m’appelle Lucille.)
Dites : « C’est le titre de la leçon. » Ecrivez le mot « le titre » et donnez d’autres exemples :
le titre du film, le titre du roman

หมายเหตุ เนื่องจากชุดการสอนนี้ ไม่มีการให้อ่านบทสนทนาที่เรี ยกว่า dialoguer ซึ่ งเป็ นการฝึ กพูดตามบท
สนทนาให้สมจริ ง จึงเสนอให้ทาํ ท้ายการอธิบายนี้ หรือทําท้ ายแบบฝึ กหัดที่ 5 ก่อนการสอนGrammaire
4. Identifier une action dans un texte enregistré. ( Ex 4 Choisis la bonne réponse.)

แบบฝึ กหัดทางวัฒนธรรมฝรั่งเศสในการทักทายหรื อสวัสดีกนั
ระหว่างเพื่อนผูห้ ญิงที่สนิทกันในโรงเรี ยนจะ
se faire la bise. (เอาแก้มชนกัน แล้วทําจุ๊บปาก) เด็กผูช้ ายจะ se serrer la main โดยทัว่ ไป การทักทายสําหรับ
คนที่ไม่สนิทกันทั้งชายและหญิงก็จะ se serrer la main ผูใ้ หญ่ในที่ทาํ งานที่เป็ นเพื่อนสนิทกันทั้งผูช้ ายและผูห้ ญิง
ก็จะ se faire la bise ให้นกั เรี ยนบอกวิธีการทักทายในวัฒนธรรมไทย
Corrigé

Lucille et Léa se disent bonjour et …. A. se font la bise.

5. Réutiliser ce qui vient d’être acquis en se présentant les uns aux autres. (Ex 5 Ecoute et joue
avec un(e) camarade comme dans l’exemple. ) ฝึ กพูดแนะนําตัวกับเพื่อนในห้องตามตัวอย่าง piste 14

ระวังให้ นักเรียนทําท่ าทางและนํ้าเสี ยง ( gestuelle du corps et intonation)
- Je m’appelle Lucille, et toi, comment tu t’appelles. ?
- Je m’appelle Samuel.
GRAMMAIRE
6. Réutiliser à l’écrit ce qui vient d’être vu à l’oral. ( Ex. 6 Lis le dialogue et complète
les phrases.)
collective.

เป็ นแบบฝึ กหัดเขียน กระจาย verbe <. s’appeler >

a. Je m’appelle Lucille. b. Comment tu t’appelles ?

Correction en duo puis correction

c. Vous vous appelez Lucille ?

แบบฝึ กหัดนี้เป็ นการฝึ กให้ ต้งั ข้ อสั งเกตเบือ้ งต้ นเกี่ยวกับ การกระจายกริ ยาในภาษาฝรั่งเศส
7. Conceptualiser et mémoriser le verbe s’appeler. ( Ex. 7 Ecoute et répète.)
On fait 3 écoutes avec répétitions individuelles, et 1 écoute avec répétion collective.
การทํา conceptualiser หรื อ conceptualisation คือการสรุ ป การบอกกฎเกณฑ์ บอกวิธีการกระจาย
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กริ ยาหรื อบอกหลักการใช้ภาษาฝรั่งเศส โดยครู เป็ นผู้ให้ ตัวอย่ างหลายๆตัวอย่ าง ให้ นักเรียนสั งเกตตัวอย่ าง
สั งเกตเสี ยง สั งเกตตัวสะกด สั งเกตการเปลี่ยนแปลง และนักเรียนเป็ นสรุปกฎเกณฑ์ เอง ครู มีหน้ าทีช่ ี้
นําทาง ให้ นักเรียนค้ นพบกฎเกณฑ์ ทางภาษาทีถ่ ูกต้ องด้ วยตนเอง
การทํา แบบฝึ กหัดที่ 7 นี้ เป็ นเพียงให้ สังเกตว่ า ภาษาฝรั่งเศส มีการใช้ pronom sujet หรือ สรรพนามที่
เป็ นประธานอย่ างไร ควรเริ่ มต้นด้วยการให้ประโยคตัวอย่างการแทนที่ชื่อเฉพาะ ด้วยสรรพนาม บุรุษที่ 3
ให้ผสู้ อนดําเนินการซักถามเพื่อให้นกั เรี ยนค้นพบการแทนที่ดว้ ยสรรพนาม ดังนี้
- Samuel est le copain de Léa. ซามูเอล เป็ นผูช้ าย จึงแทนที่ดว้ ยสรรพนามเพศชาย เอกพจน์ = il
Il est le copain de Léa.
- Léa présente Samuel.
Elle présente Samuel.

เลอา เป็ นผูห้ ญิง จึง แทนที่ดว้ ยสรรพนามเพศหญิง เอกพจน์

= elle

ถามนักเรี ยนว่า ภาษาไทยมีสรรพนามหรื อไม่ มีสรรพนามใดบ้าง มีกี่บุรุษ ( มี 3 บุรุษ บางคนอาจไม่รู้) เมื่อพูดแทน
ตัวเองคนเดียว ใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 เอกพจน์ เช่น คนธรรมดาใช้ “ดิฉนั ” “ฉัน” “เรา” “หนู” “กระผม” “ผม”
พระสงฆ์ ใช้ “อาตมา” ในหลวงหรื อราชวงค์ใช้ “ข้าพเจ้า” ภาษาหยาบคายระหว่างเพือ่ นสนิท “กู” ภาษาอังกฤษมี
ตัวเดียวคือ < I > ภาษาฝรั่งเศสคือ < Je > เป็ นสรรพนามบุรุษที่ 1
-ผูท้ ี่เราพูดด้ วยคนเดียว คือ สรรพนามบุรุษที่ 2 เอกพจน์ ภาษาไทยมีจาํ นวนมาก เช่น “ท่าน” “คุณ” “เธอ” “แก”
“ตัว” “ตัวเอง” “เอง” “มึง” ภาษาอังกฤษคือ < You > มีตวั เดียว ภาษาฝรั่งเศสมี 2 ตัวคือ < Tu > และ < vous>
-ผู/้ สิ่ ง ที่เราพูดถึงคนเดียว/สิ่ งเดียว คือ สรรพนามบุรุษที่ 3 ถ้าเป็ น คน ภาษาไทย คือ “เขา” “มัน” อาจจะเป็ นชายหรื อ
หญิงก็ได้ “หล่อน” ใช้สาํ หรับผูห้ ญิง ภาษาอังกฤษคือ < He > / < She > ภาษาฝรั่งเศส คือ < Il > ใช้แทนชายคน
เดียว < Elle > หญิงคนเดียว ส่ วนสิ่ งของ หรื อ สัตว์ ในภาษาไทยใช้ “มัน” “ไอ้นนั่ ” ภาษาอังกฤษใช้ “It” (หลายคน
ใช้ He/She แทนสัตว์) แต่ภาษาฝรั่งเศสใช้ Il/Elle ขึ้นอยูก่ บั ว่า สัตว์หรื อสิ่ งของนั้นเป็ นเพศชายหรื อเพศหญิง)
-เมื่อพูดแทนตนเองกับเพื่อน ใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 พหูพจน์ ภาษาไทยคือ “เรา” ภาษาอังกฤษคือ < We > ภาษา
ฝรั่งเศสคือ < Nous >
-เมื่อผูท้ ี่เราพูดด้วยเป็ นผูใ้ หญ่ เป็ นเจ้านาย เป็ นการพูดที่สุภาพกับคนเดียว คือบุรุษที่ 2 เอกพจน์ ภาษาไทยใช้ “ท่าน”
หรื อ “คุณ” หากมีหลายคนเรี ยกว่า “ท่านทั้งหลาย” เป็ นบุรุษที่ 2 พหูพจน์ ภาษาอังกฤษคือ < You > ภาษา
ฝรั่งเศสคือ < Vous > เป็ นทั้งท่านคนเดียว และ ท่านทั้งหลายได้เช่นเดียวกัน
-และเมื่อพูดถึงคนหลายคนใช้สรรพนามบุรุษที่ 3 พหูพจน์ คือ “พวกเขา” “เขาทั้งหลาย” “พวกหล่อน” มีท้ งั ที่แยก
เพศและไม่แยกเพศ ภาษาอังกฤษใช้ < They > ไม่แยกเพศเหมือนภาษาไทย แต่ภาษาฝรั่งเศสแยกเพศ ชายพหูพจน์
< Ils > หญิงพหูพจน์ < Elles>
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เมื่อนักเรี ยนเข้าใจเรื่ องสรรพนามที่เป็ นประธานดีแล้วจึงให้ฟังการกระจายกริ ยา s’appeler จาก CD ROM
Piste 15 แล้วให้พด
ู ตามทีละคนและทีละกลุ่ม
Le verbe s’appeler
Je
m’appelle
Tu
t’appelles
Il/Elle
s’appelle
Nous nous appelons
Vous vous appelez
Ils/Elles s’appellent

8. Phonétique.
Découvrir les similitudes phonétiques pour quatre des six formes verbales. ( Ex.8 Phonétique.
Quelles formes verbales ont la même prononciation).

ให้นกั เรี ยนสังเกตเสี ยงและตัวเขียน verbe s’appeler ข้างต้น ให้ นักเรียนค้ นพบเองว่ า เสี ยงของกริยาตัวนี้ ในบุรุษที่
1, 2, 3 เอกพจน์ และ 3 พหูพจน์ ออกเสี ยงเหมือนกัน แม้ ว่าคําลงท้ ายจะแตกต่ างกัน ตัวลงท้ าย -e , -es, -e และ ้ อนอาจอธิ บายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างของลักษณะภาษาตะวันตกกับ
ent ของคํากริ ยาไม่ ออกเสี ยง ผูส
ภาษาไทย คือ ภาษาตะวันตกมี “กาล” และมีรูปคํากริ ยาที่เปลี่ยนไปตามกาลนั้น ๆ คือ Tense: Present tense,
Past Tense, Future Tense etc. ภาษาฝรั่งเศสก็มี “กาล” และมีการ กระจายกริ ยาตามบุรุษต่าง ๆ ที่เรี ยกว่า la
่ ้ ี เป็ นกริ ยากลุ่มที่ 1 ที่ลงท้ายด้วย ....er ใช้ในปั จจุบนั กาล
conjugaison เช่นกัน กริ ยา s’appeler ที่กาํ ลังเรี ยนอยูน
(Temps Présent) มีเสี ยงที่ได้ยนิ ในการกระจาย 3 เสี ยง คือ เมื่อประธานเป็ น “ฉัน เธอ เขา และเขาทั้งหลาย” จะไม่
มีเสี ยง “เออะ” < e, es, ent> ท้ายกริ ยานั้น เรี ยกว่าเป็ น “ใบ้” (muettes) เมื่อประธานเป็ น “เรา nous ” จะได้ยนิ
เสี ยง “ออง < ons>” และเมื่อประธานเป็ น “ท่าน vous ” จะได้ยนิ เสี ยง “เอ” <ez > ภาษาไทยไม่มีการกระจาย
กริ ยาตามประธาน และเมื่อจะบอก “กาล” ก็ไม่เปลี่ยนรู ปกริ ยา แต่จะใส่ตวั ช่วยบอก “กาล” เพิ่มขึ้น เช่น “จะ” “ได้”
“แล้ว” ฯลฯ
Communication
9. Compléter des phrases à partir de l’observation d’actes de paroles et de leurs énoncés.
( Ex. 9 Observe le tableau et complète. )

ให้นกั เรี ยนจับคู่ ช่วยกันสังเกตประโยคที่ไม่สมบูรณ์ ข้อ a. ช่วยกันหาตัวอักษรมาเติมให้เป็ นคําในประโยคที่ใช้ใน
การทักทาย b. ช่วยกันเติมคํา ในประโยคเพื่อการแนะนําให้รู้จกั กับเพื่อน ทําเฉลยพร้อม ๆ กันก่อน แล้วจึงให้ฟังซีดี
piste 16 ซึ่ งแสดงการสนทนาในการทําความรู ้จกั กัน <saluer, se présenter et présenter quelqu’un >
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นักเรี ยนดูประโยคการสนทนาตามไปด้วย แล้วฝึ กออกเสี ยงให้สมจริ ง Correction en duo puis collective, puis 3
écoutes et répétitions.
Corrigé

a. Salut, ça va ?

b. Je vous présente mes copines.

Fais connaissance !
10. Réutiliser les nouveaux acquis pour jouer une situation où l’on fait connaissance.
(Ex. 10 Par groupe de trois. Choisissez une liste de prénoms et jouez la situation comme dans
ั เรี ยนนําประโยคที่ใช้ในการแนะนําเพื่อนกลับมาใช้ตามตัวอย่างในภาพ ให้นกั เรี ยนเดา
l’exemple.) ให้นก

สถานการณ์จากภาพก่อน (Léa ทักทาย Loïc-โลอิค, Loïc แนะนํา Léa ให้รู้จกั กับ Théo-เตโอ แต่ Léa ฟังผิด
ได้ยนิ ว่าเพื่อนคนนั้นชื่อ Léo เลโอ) เมื่อเดาสถานการณ์ได้แล้ว ให้เรี ยงลําดับตัวอย่างบทสนทนา โดยทําปากเปล่ า
ก่ อน ฝึ กทํานํ้าเสี ยงให้สมจริ ง แล้วจึงเขียนลงสมุด
Corrigé

Léa - Salut Loïc !
Loïc – Bonjour Léa ! Je te présente Théo.
Léa - Bonjour Léo.
Théo – Non, je m’appelle Théo, T-H-E accent aigu – O.
Léa - Bonjour Théo.

ให้นกั เรี ยนแสดงบทสนทนานี้ให้สมจริ ง หลังจากนั้น ให้แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3 คน เลือกชื่อที่เสนอมาให้ทา้ ยหน้า
แสดงบทสนทนาทีละกลุ่มให้สมจริ ง โดยต้องทํานํ้าเสี ยง ท่าทางประกอบและเคลื่อนไหว (gestuelles /
intonation / espace) (ระวัง ชื่อนี้ อ่านว่า Loïs – โลอีส)
Demandez de faire les exercices de la leçon 1 dans le Cahier d’activités p.6

- Le verbe s’appeler et les pronoms personnels
1. Transforme avec un pronom sujet et le verbe s’appeler.
ให้นกั เรี ยนอ่านประโยคตัวอย่าง Moi, c’est Lucille !  Je m’appelle Lucille. ให้สงั เกต “ตัวแนะ”

คําว่า moi ช่วยให้รู้วา่ ต้องใช้กบั สรรพนาม “ฉัน- Je ” นักเรี ยนต้องกระจายกริ ยา s’appeler เป็ นบุรุษที่ 1 ให้
ถูกต้อง (ประโยคนํา เพื่อการเปลี่ยนแปลง เรี ยกว่าเป็ นประโยค stimulus) ให้นกั เรี ยนอ่านประโยค stimulus
เหนือภาพทีละประโยค และมองหา “ตัวแนะ” ในการกระจายกริ ยา
ดูเฉลยใน Tout-en-un แต่ ควรแนะนําให้ นักเรียนหา “ตัวแนะ” ให้ พบ ดังนี้
a. toi = tu
b. Samuel, un garçon = il
c. Lise et Léa, deux filles = elles
d. Loïc et Xavier, deux garçons = ils
e. nous, Alice et Samuel (พูดแทนสองคน) = nous
f. vous Imane et Oscar (ผูท
้ ี่พดู ด้วย 2 คน) = vous
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- Faire connaissance
2. Remets dans l’ordre et complète.
a. Salut, ça va ?
c. C’est moi Lucille. Et toi ?

b. Oscar, je te présente Imane.
d. Les copines, je vous présente Oscar.

Leçon 2 (Ma page perso) Ma bande de copines

pages 16 – 17

Ma page perso ของบทเรี ยนนี้ เป็ นโลกส่ วนตัวของ Lucille กับเพื่อนผูช้ ายและเพื่อนผูห
้ ญิงของเธอ
Ex. 1. Baptiser son groupe à partir du vocabulaire déjà vu.
(Baptiser = donner un nom de baptême ou donner une appellation).
Regardez en haut de la page 16 : Voici le nom de la bande des copines de Lucille. Elle s’appelle
« Tour Eiffel »

บทเรี ยนนี้เป็ นการฝึ กทักษะการอ่านบทอ่านสั้น ๆ - ให้นกั เรี ยนอ่านชื่อบท Ma bande de copines นําเข้าสู่
บทเรี ยน โดยให้ดูภาพตัวละคร อาจทบทวนชื่ออีก อธิ บาย une bande ให้ดูภาพแรกที่มี Lucille และเพื่อน
ชี้ทุกคนรวมกันในภาพ พูด : -Voilà une bande de copines. C’est la bande de copines de Lucille.
– Montrez Lucille : Voilà Lucille. (Comptez les copines) UN – DEUX – TROIS – QUATRE.
C’est une bande de quatre copines.
- La deuxième photo : Sur cette photo, c’est Imane et Lucille. Imane est une copine de Lucille ?
- Oui, elle fait partie de la bande de Lucille aussi.
- La troisième photo : Et sur cette photo, qui est-ce ? C’est Lise et Léa. Elles aussi font partie de la
bande de copines de Lucille.
- La quatrième photo : Et cette photo, c’est la bande de copains de qui ? - C’est la bande de copains
de Xavier.
(Ex. 1 Par groupe de trois, choisissez un mot français pour donner un nom à votre bande.)
- Donnez 5 minutes pour trouver le nom de chaque bande de copains ou de copines. ให้เวลาแข่งขันทํา

กิจกรรมตั้งชื่อแก๊งค์ ประมาณ 5 นาที ชื่อที่จะตั้ง ควรเป็ นชื่อที่สะท้อนลักษณะนิสยั สัญลักษณ์ ของคนในกลุ่ม หรื อ
เป็ นชื่อที่รู้จกั แล้วจากบทเรี ยนใน Module 0 ให้อ่านประโยคตัวอย่าง Nous nous appelons la bande < Tour
Eiffel.>. แล้วให้นาํ เสนอชื่อแก๊งค์ของตนทีละกลุ่ม
- Et ta bande ? Comment s’appelle ta bande ? Donne un nom que tu connais.
- Demandez aux élèves : Tu fais partie de la bande de X ? Comment s’appelle ta bande de
copines ? Comment s’appelle ta bande de copains ?
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ผูส้ อนอาจช่วยแปลชื่อแก๊งค์ตามคําขอของนักเรี ยน แก๊งค์ของนักเรี ยนอาจจะมีมากกว่า 3 คน อาจจะถามจํานวน
เพื่อนในแก๊งค์ได้โดยดําเนินการสอนการนับเลขล่วงหน้า (anticipation sur l’énumération) Dans ta bande,
vous êtes trois ? (ชู 3 นิ้ว) Vous êtes quatre ? (ชู 4 นิ้ว) Vous êtes 5 ? (ชู 5 นิ้ว) etc. Vous êtes combien ?
ถาม-ตอบจํานวนเพื่อนในกลุ่ม สอนนับเลข เพื่อนําการสอนในแบบฝึ กที่ 2 ถัดไป
หมายเหตุ
การตั้งชื่อแก๊งค์ จะเจาะลึกและมีตวั อย่างชื่อแก๊งค์ให้ในแบบฝึ กหัดที่ 10
2. Repérer des informations dans un texte. (Ex. 2 Avant de lire, observe les documents
et dis ce que tu vois.)
Objectif : Faire correspondre textes et photos (individuel puis à 2)
Avant de lire le texte, il faut faire observer les photos qui accompagnent les textes.
Montrez la photo de quatre filles : Voilà la photo des filles. Lucille, Léa, Imane et Lise.
Elles sont des filles. C’est la bande des filles.
Ecrivez et faites répéter : une fille - des filles
Montrez la photo des garçons : Xavier est un garçon. Oscar est aussi un garçon? (Oui, c’est un
garçon.) Et Loïc ? (Oui, c’est un garçon aussi.)
Ils sont des garçons. C’est la bande des garçons.
Ecrivez et faites répéter : un garçon - des garçons
Demandez en montrant la photos des filles : Elles sont copines de qui. Elle sont combien ?
Montrez la photos des garçons : Ils sont copains de qui ? Ils sont combien ?
Faites lire le texte individuellement et demandez : Ils sont combien ? Combien de garçons
et combien de filles ?
Demandez de choisir la réponse entre a ou b. (La réponse c’est b : quatre filles et trois garçons)
D’après la consigne « repérer des informations dans un texte », il faut demander à l’élève de
montrer où se trouve la réponse dans le texte.

- ให้อ่าน textes และเชื่อมโยงภาพกับ textes ทั้งสอง
- ควรสอน verbe « être » ใน ex . 7 หน้า 17 ตั้งแต่ตอนนี้ จะช่วยให้ทาํ แบบฝึ กหัดต่อไปง่ายขึ้นโดยเปรี ยบเทียบ
กับ verb « to be »
Compréhension
3. Distinguer entre masculin et féminin au pluriel.

ให้อ่าน textes อีกครั้ง ให้ขีดเส้นใต้คาํ ที่เป็ นประธานของประโยคและสรุ ปว่า มีคาํ ใดบ้าง
Texte 1 : nous, je, elles, vous

Texte 2 : je, il, vous
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Ex.3 Lis les textes et associe

เป็ นแบบฝึ กหัดหลักภาษา เกี่ยวกับเพศ และพจน์ (genre et nombre) ของคํานามในภาษาฝรั่งเศส เพื่อการใช้
Pronom personnel sujet แทนที่ ดังนั้น จึงควรให้นกั เรี ยนเปิ ด dico หรื อ dictionnaire หาเพศของคํานาม และ
ให้สงั เกตหลักการทําเป็ นพหูพจน์ของภาษาฝรั่งเศส นักเรี ยนบอกเพศและพจน์ของ les filles, les garçons และให้
หา pronom personnel sujet ที่มีเพศและพจน์เดียวกันมาแทนที่ คือ elles /ils แล้วขีดเส้นโยงไปยังประโยคที่
สอดคล้องกัน Corrigé : a. – 2, 4
b. – 1, 3
4. Retrouver des relations entre des personnes dans des textes. (Ex. 4 Relis les textes et choisis
la bonne réponse.)

เป็ นแบบฝึ กหัดตรวจสอบความเข้าใจเรื่ องที่อ่าน แบบฝึ กหัดนี้ นอกจากจะให้โยงเส้นจากภาพไปยัง
นักเรี ยนต้องบอกด้วยว่า พบคําตอบตรงไหนของ texte ที่อ่าน
Corrigé :

a. - 1 Imane ,

texte

แล้ว

b. – 2 des jumelles

5. Présenter quelqu’un. (Ex.5 Et toi, tu as un(e) meilleur(e) copain / copine ? Comment
il / elle s’appelle ?)
Les élèves présentent leurs copains ou leurs copines suivant le modèle :
Mon meilleur copain s’appelle ……../ Ma meilleure copine s’appelle …..
Ou
Mon meilleur copain c’est … . ……../ Ma meilleure copine c’est … …..
Attention ! Toujours avec gestuelles, mimique et intonation.

สอนคําเหล่านี้
voici / voilà, (ทบทวน) c’est …(anticiper สลับกับ voici / voilà)

Vérification de la compréhension du texte

Les présentatifs :
Expressions
: la bande des quatre, être sur la photo, être sympa, être super
ma meilleure copine / mon meilleur copain, (ไม่เจาะลึกที่มาของ meilleur), jumelles-jumeaux (ยกตัวอย่าง

คู่ฝาแฝดที่เป็ นที่รู้จกั ),

pour la vie, à bientôt.

Grammaire
6. Conceptualisation de la correspondance sujet / forme verbale. (Ex.6 Relis les textes et
associe.)

เนื่องจากครู ได้สอน conjugaison du verbe « être » ไปแล้ว อาจซักถามและให้ทบทวนท่องจําอีกครั้ง กริยาตัว
นีเ้ ป็ นตัวพิเศษ ต้ องท่ องจํา มีเสี ยงทีเ่ หมือนกันเมือ่ ประธานเป็ น « tu », » il /elle » ควรทํา conceptualisation
de la conjugaison du verbe « être » จากแบบฝึ กหัดที่ 7 ก่ อน เมื่อฟั งเสี ยงจาก ซี ดี piste 17 พร้อมกับดูตวั เขียน
นักเรี ยนก็จะพบว่า การกระจายกริ ยาตัวนี้ ถึงจะเป็ นตัวพิเศษ แต่กม็ ี 2 บุรุษ ที่มีเสี ยงเหมือนกันคือ tu es กับ il est,
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ออกเสี ยง “เอ” เหมือนกัน ที่ตอ้ งจําคือ Je ต้องเป็ น suis, vous ต้องเป็ น êtes, nous - sommes
ils – sont elles - sont นักเรี ยนจะจับคู่ Pronom sujet et le verbe « être » ได้อย่างง่ายดาย ฝึ กออกเสี ยง
การทํา liaison สําหรับ 3 บุรุษ คือ il est , elle est และ vous êtes
elle est

7. Apprentissage du verbe « être ». (Ex.7 Ecoute et répète.) (CD ROM piste 17).

นอกจากจะต้ องแน่ ใจว่ านักเรียนกระจาย verbe « être » ได้ แล้ ว ควรให้ กระจายกริยานีใ้ นบริบทการถาม-ตอบ
-

Je suis élève de l’Ecole ………Tu es élève de l’école ……. ? Oui, … Non,…
Je suis thaïlandais(e). Tu es français(e) ? Tu es thaïlandais(e) ? Oui,…Non, …
Je suis copain de …/ copine de …Tu es copain de…/copine de … ? Oui,..Non…
Somsak est sympa? Suda est sympa aussi ? (ใช้ชื่อนักเรี ยนจริ งในห้อง)
Supot est super ? Vipa est super ?
Nous sommes thaïlandais(es) ?
Vous êtes la bande des quatre ?
Vous êtes la meilleure copine de Vipa ?
Vichai et Virun sont les copains de Virat ?
Vipa et Naree sont sympa ?
Vilai et Virat sont amis pour la vie ? (Attention fém + masc. = masc.plur)

8. Phonétique.
Découvrir les formes verbales conjuguées du verbe être qui se prononcent de la même façon.
(Ex. 8 Quelles formes verbales ont la même prononciation ? )
ทําแล้วใน Ex. 6 อาจทําซํ้าอีกหากยังไม่มนั่ ใจ
9. Reconstituer des formes verbales et les faire correspondre à leur sujet. ( Ex. 9 Mets les
formes verbales dans l’ordre, puis place-les dans les phrases. )

ให้นกั เรี ยนสนุกกับการสร้างคําด้วยตัวอักษรที่ให้สลับกันมา แล้วนําคําที่ได้ไปเติมในประโยค เป็ นการฝึ กเขียนกริ ยา
être เมื่อเติมคํากริ ยาในแบบฝึ กหัดที่ 9 เรี ยบร้อยแล้ว อาจให้ขา้ มไปทําแบบฝึ กหัด Entraîne-toi p. 22 Ex 1, 2,
3 ของหนังสื อนักเรี ยน
10. Réutiliser à l’oral ce qui vient d’être vu pour présenter sa bande de copains / copines.
(Ex.10 Présente ta bande de copains / copines.)

เป็ นแบบฝึ กหัดแนะนําเพื่อน อาจให้เขียนเตรี ยมก่อนพูด แล้วนําเสนอปากเปล่า ให้ทาํ ตามตัวอย่าง
Réponse libre เขียนเตรี ยมการพูด เช่น
Exemple :
Moi = Vichai
Ma bande de copains = Virat et Virun
Le nom de ma bande = la bande des trois Mecs (mec = un argot (คําสะแลง) =homme énergique)

เมื่อเตรี ยมแล้วให้ออกมาพูด :

Salut ! Je suis Vichai et voici ma bande de copains !
Nous sommes trois et nous nous appelons la bande des trois mecs !
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ชื่อแก๊งค์เด็กผูช้ าย: la bande des trois Tigres, la bande des trois Lions, la bande des trois Mousquetaires
ชื่อของแก๊งค์นกั เรี ยนหญิง : la bande des quatre Roses, la bande des trois Bonbons, la bande des Yéyés
(พวกผูห้ ญิงหรื อชายที่ชอบร้องเพลงและเต้นใช้) la bande des Cactus (พวกที่ซ่ามากๆ ) ให้ชื่อเพิ่มเติมตามคําขอ
Lexique
11. Découverte et mémorisation des nombres. ( Ex.11 Formez deux groupes dans la classe
(filles / garçons), écoutez et chantez.) แบบฝึ กหัดการนับเลข 1 – 19 ด้วยเพลง เพื่อผนึ กความจํา แบ่ง

นักเรี ยนออกเป็ น 2 กลุ่ม ร้องไล่กนั ตามตัวอย่าง
พร้อมทั้งปรบมือทําท่ายักย้ายส่ ายตัวตามจังหวะเพลง ให้
สนุกสนาน CD ROM piste 18 เป็ นเพลงตัวอย่าง CD ROM piste 19 เป็ นทํานองเพลงแบบคาราโอเกะ
หมายเหตุ ในเพลงไม่สอนเลข 0 ควรสอนเลข 0 เลย
12. Apprendre à reconnaître les nombres en jouant. (Ex. 12 Choisis une grille et joue au loto
avec deux camarades.)

เพื่อพิสูจน์วา่ นักเรี ยนจําตัวเลขภาษาฝรั่งเศสได้ ให้ทาํ กิจกรรมออกล็อตเตอรี่ โดยแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3 คน คนหนึ่ง
เขียนเลข 1 – 19 ลงกระดาษแผ่นเล็ก ๆ อีกสองคนลอกตารางตัวเลขจากหนังสื อเรี ยนคนละแผ่น (คนละตาราง) เมื่อ
พร้อมแล้ว คนที่หนึ่งหยิบกระดาษที่มีตวั เลขขึ้นมา ทีละแผ่น แล้วขานเลขตัวนั้น พร้ อมทั้งชู เลขให้ ดู อีกสองคนคอย
ฟังว่า ตัวเลขที่เพื่อนขาน อยูใ่ นแผ่นของตนหรื อไม่ ถ้ามีเลขนั้น (สมมติวา่ เลขที่ออกคือเลข 18) เท่ากับตนถูกล๊อตเตอรี่
ให้ขานตอบว่า Dix-huit ! Moi ! เมื่อออกเลขหมดทุกตัวแล้ว ก็เริ่ มต้นเล่นใหม่ โดยให้สลับหน้าที่กนั
Fabrique une affiche !
13. Fabriquer un objet concret à partir des nouveaux acquis. (Ex.13 Ouvre ton cahier p.54.)
ให้นกั เรี ยนทําป้ ายแนะนําเพือ่ นในแก๊งค์ของตน ใน cahier d’activités หน้า 54 โดยติดรู ปหรื อวาดรู ปแล้วเขียน

ข้อความสั้น ๆ บรรยายภาพ
Demander de faire les exercices de la leçon 2 dans le Cahier d’activités p. 7
แบบฝึ กหัดข้อ 1 และข้อ 2 dans le cahier d’activités เป็ นการฝึ กการเขียน verbe « être »

โดยเติมคํา และฝึ ก
ความจํา การเขียนเลข โดยโยงเส้นไปยังตัวเขียน ตั้งแต่เลข 1 ไปถึง 19 เมื่อโยงครบแล้ว จะเห็นเป็ นภาพปริ ศนา ให้
เขียนคําปริ ศนาที่ปรากฎ เป็ นภาษาฝรั่งเศส มีเฉลยแล้วใน Tout-en-un หลังหน้า 118
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Leçon 3 ( Mes découvertes) Dans mon sac, il y a …..

p. 18 - 19

เป็ นบทเรี ยนที่ใช้เอกสารจริ ง หรื อ กึ่งจริ ง(documents authentiques ou semi authentique) เพื่อนํานักเรี ยนให้
ค้นพบโลกภายนอกตามลําดับ
ในบทเรี ยนนี้จะได้รู้จกั กับสิ่ งของจริ ง สิ่ งที่มีจริ งในกระเป๋ าของตัวละคร และใน
กระเป๋ าของนักเรี ยน
1. Apprendre les noms des objets les plus utilisés en classe. ( Ex. 1 Regarde dans ton sac.
Choisis trois objets et nomme-les.)
Avant de commencer, rappelez aux élèves de regarder « Ton dico » p.110 pour apprendre les mots
nouveaux.
Sensibiliser à la situation : Le professeur montre les objets dans son sac au fur et à mesure.
- Voici un portefeuille, un porte-cartes, une clé / des clés, un rouge à lèvres, un mouchoir,
un stylo, etc.
C’est ton tour maintenant, dis-moi ce que tu as dans ton sac. Dis-moi 3 objets dans ton sac.
Le professeur donne le nom des objets que l’élève ne connaît pas. Insistez sur la différence
phonétique entre « un » et « une » mis devant le nom. D’autres objets dans le sac de l’élève, par
exemple :
un mouchoir, une épingle à cheveux (กิ๊บติดผม), un badge (ที่ติดเสื้ อที่เป็ นเครื่ องหมายหรื อสัญลักษณ์), un
pin’s (anglais) เข็มติดเสื้ อ, un téléphone portable, une carte d’identité, une règle, un trombone = ลวด
un coupe-ongle = ที่ตดั เล็บ,
เสี ยบกระดาษ , des ciseaux = กรรไกร
drive> etc ให้นก
ั เรี ยนออกเสี ยงตามครู 4-5 คน

une clé U S B = < thumb

2. Renforcer l’apprentissage du nouveau vocabulaire. ( Ex.2 Observe le document et associe
le nom des objets aux photos.)

ให้นกั เรี ยนจับคู่ดูภาพ จับคู่คาํ ศัพท์ (ที่อยูใ่ ต้คาํ สัง่ )กับภาพให้ถูกต้อง พร้ อมทั้งอ่ านออกเสี ยงคําเหล่ านั้นและ ให้ จํา
คํานําหน้ านาม un, une ไปพร้ อมกับคํานาม นักเรี ยนอาจถามว่าทําไมจึงเป็ น un ทําไมจึงเป็ น une ให้บอกเพียงว่า
เป็ นลักษณะพิเศษของภาษาฝรั่งเศส คําทุกคํามีเพศชายและเพศหญิง (ยังไม่บอกละเอียด จะทํา conceptualiser การ
ใช้ « un » « une » ในแบบฝึ กหัดที่ 4 ) แนะนําให้สงั เกตปกหนังสื อนิทาน Le Petit Prince ของ Antoine
ู้ ่านมากที่สุดเล่มหนึ่งของฝรั่งเศส และได้รับการแปลเป็ นภาษาต่าง ๆ ทัว่ โลก
Saint-Exupéry ว่าเป็ นนิ ทานที่มีผอ
สําหรับภาษาไทยใช้ชื่อเรื่ อง “เจ้าชายน้อย” แนะนําให้นกั เรี ยนไปหานิทานเรื่ องนี้มาอ่าน
Explication : J’aime …./ J’adore ….
Super ton sac ! / Super la calculatrice !
ถาม Samuel adore le Petit Prince. Et Lucille ? Elle aime …(son sac/ ses copines/)
Et toi ? Qu’est-ce que tu aimes ? Qu’est-ce que tu adores ? : J’aime …./ J’adore ….
41

หมายเหตุ คําว่า des mouchoirs ในภาพคือ des mouchoirs papier ou des kleenex
นักเรี ยนอาจเข้าเว็ปไซด์หาคําศัพท์ได้จาก http://www.photos.fr
Compréhension
3. Reconnaître un objet parmi d’autres à partir de sa description. ( Ex.3 Ecoute et retrouve
le sac de Lucille et le sac de Samuel.) CD ROM piste 20

แบบฝึ กหัดความเข้ าใจการฟัง CO Faites écouter deux petits textes de la piste 20, 3 fois. หยุดเป็ นช่วง ๆ
Puis trouvez
เพื่อให้เวลานักเรี ยนแยกความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง และให้เขียนคําเหล่านั้นลง
la réponse lequel est le sac de Lucille et lequel est le sac de Samuel.
Transcription, piste 20
1. Je m’appelle Lucille et dans mon sac, il y a : des mouchoirs, un livre, un stylo,
un téléphone portable, une clé et une calculatrice ! C’est mon sac de classe.
2. Alors dans mon sac ? Il y a …un agenda, une trousse, une gomme, un cahier et des
livres ! Voilà ! Ah oui, je suis Samuel.
Corrigé :
Le sac de Lucille est celui du haut.
Le sac de Samuel est celui du bas.

Grammaire
4. Conceptualiser l’article indéfini et discriminer entre masculin et féminin.
(Ex.4 Ecoute et classe les mots dans le tableau.) CD ROM piste 21
Faites 3 écoutes avec une pause.

แบบฝึ กหัดนี้มีจุดประสงค์ให้นกั เรี ยนสังเกตกฎการใช้ article indéfini เพศชาย เพศหญิงได้จากการฟัง
- ให้นกั เรี ยนหาสมุดมา ทําตารางแยกเป็ นสองช่อง : un / une ตามตัวอย่างในหนังสื อเรี ยนหน้า 19
ให้นกั เรี ยนฟังเสี ยงคําจาก CD ROM piste 21 3 ครั้ง โดยหยุดให้มีเวลาแยกเสี ยงที่ฟัง un / une อย่าง ชัดเจน
แล้วเขียนคําที่ได้ยนิ ในตาราง โดยเอาคําประเภทเดียวกันไว้ในช่องด้วยกัน เสร็ จแล้วตรวจดูวา่ นักเรี ยนแยกช่องได้
ถูกต้อง หลังจากจากนั้นให้ตรวจการสะกดคําให้ถูกต้องด้วย แล้วให้อ่านคําเหล่านั้นตามซี ดีอีกครั้ง
- ให้นกั เรี ยนหากฎการใช้คาํ นําหน้านาม articles indéfinis เอง โดยให้แปลคําเหล่านั้น พยายามให้นกั เรี ยนค้นพบ
เองว่า คํานามเพศชาย เอกพจน์ ใช้ « un » นําหน้า เช่น un garçon = เด็กผูช้ าย และคํานามที่เป็ นสิ่ งของ และเป็ น
เพศชายเอกพจน์ ก็ใช้ « un » เช่นเดียวกัน เช่น un sac = กระเป๋ า un stylo = ปากกา ดังนั้น « un » จึงใช้
นําหน้าคํานามเพศชาย เอกพจน์ท้ งั ที่เป็ นสิ่ งที่มีชีวิต และที่เป็ นสิ่ งของ
ในทํานองเดียวกัน une fille = เด็กผูห้ ญิง une trousse = ซองเครื่ องเขียน une photo = ภาพถ่าย เป็ น
คํานามเพศหญิงเอกพจน์ ใช้ « une » นําหน้า ใช้ได้กบั คน หรื อ สิ่ งที่มีชีวิต และใช้กบั สิ่ งของได้ดว้ ย (พยายามให้
นักเรี ยนค้นพบข้อสรุ ปเหล่านี้ดว้ ยตนเอง)
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- ให้ฟัง CD ROM piste 22 เป็ นการออกเสี ยงคํา articles indéfinis เพศชาย เพศหญิง เอกพจน์ และพหูพจน์ ซึ่งมี
transcription แล้วในหนังสื อนักเรี ยนและหนังสื อครู ให้นก
ั เรี ยนฟังและขีดเส้นใต้คาํ « un/une/des »
และให้สงั เกตเสี ยงพหูพจน์ ว่า « des » ออกเสี ยง « s » หรื อไม่ และที่หลังคํานามพหูพจน์ ที่เติม « s » ออกเสี ยง
« s » ที่สะกดลงท้ายหรื อไม่ ให้นก
ั เรี ยนค้นพบเองว่า หน้าคํานามพหูพจน์ท้ งั เพศชายและเพศหญิงใช้ « des » อ่านว่า
“เด” ไม่ มเี สี ยง “ส” และไม่ ออกเสี ยง « s » ท้ ายคํานามพหูพจน์ ด้วย (ยังไม่พดู ถึงการเชื่อมเสี ยง จะพูดใแบบฝึ กหัด
ต่อไป)
- อย่าลืมเปรี ยบเทียบคําในภาษาไทยว่า มีการใช้คาํ นําหน้านามหรื อไม่ ต้องเน้นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรู้ใหม่กบั ความรู ้เดิมที่มีในสมอง
Ex. 5 Phonétique. Discriminer entre singulier et pluriel à partir des articles indéfinis. (Ex.5
Ecoute encore les mots suivants : quelle différence tu entends ?) CD ROM piste 23

ควรทําแบบฝึ กหัด 4 – 5 ต่อเนื่องกัน เพื่อให้นกั เรี ยนจําแนก (discriminer) เสี ยงเอกพจน์ และพหูพจน์ ได้ เปิ ด ซี ดี
piste 23 ให้นกั เรี ยนเปรี ยบเทียบเสี ยงที่ได้ยน
ิ ระหว่าง un mouchoir / des mouchoirs
Un agenda / des agendas อาจเปิ ด 2-3 ครั้ง จนนักเรี ยนจับความแตกต่างได้ ว่า un mouchoir / des
mouchoirs ที่รู้ได้วา่ เป็ นพหูพจน์ ก็จากการสังเกตที่ “un” เปลี่ยนเป็ น “des” โดยไม่มีการออกเสี ยง <s> ท้ายคํา
แต่ un agenda / des agendas มีการเปลี่ยน un เป็ น des และมีเสี ยง « z » อยูห่ น้าคําด้วยเมื่อเป็ นพหูพจน์ ครู
เขียนตัวสระ : a e i o u et y บอกว่า Ce sont des voyelles. Avec des voyelles, on fait la liaison. ขีด
เชื่อมเสี ยงใต้ คาํ ให้นกั เรี ยนเห็น และ ยกตัวอย่าง เช่น un appartement – des appartements, une école - des
écoles, un acteur – des acteurs. เมื่อตัว « s » ติดสระ จะออกเสี ยงเป็ น « z » นอกจากนี้ มีตวั พิเศษอีกคือ
« h » muet เป็ นพยัญชนะ (consonne) ที่ไม่ออกเสี ยง จึงเป็ นเหมือนสระ ดังนั้นจึงต้องเชื่อมเสี ยงด้วย เช่น
un hôtel – des hôtels

une histoire - des histoires

Communication
6. Découverte de « il y a … ». ( Ex. 6 Compte dans ta classe :
a. le nombre de filles.
b. le nombre de garçons.)
การนําเสนอ il y a ครั้งแรก อาจเริ่ มจากการให้ตวั อย่างที่เห็นได้ชดั ในห้องเรี ยน 2-3 ตัวอย่าง เช่น บอกว่ามีอะไรอยู่

บนโต๊ะของนักเรี ยน
P. : Regardez ta table. Qu’est-ce qu’il y a sur ta table ? Dites-moi ce que tu as.
E. : Une gomme, un stylo, un cahier.
P : Oui, il y a une gomme, un stylo et un cahier. (Et un ordinateur, s’il y en a un) sur ta table.
Sur la table, il y a ……………….
P. : Ragardez le mur. Qu’est-ce qu’il y a sur le mur ?
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E : Une photo.
P : Oui, c’est la photo du Roi. C’est un calendrier. Il y a une photo du roi sur le mur.
Et là, qu’est-ce que c’est ? C’est une carte de France. (s’il y en a une)
Sur la table, il y a ……………….
P. : Et dans la classe, il y a des élèves. (Montrez-les)
Il y a des filles ? Il y a des garçons ? Oui./ Non.
Il y a des filles et des garçons.
Alors, dans la classe, il y a des filles et aussi des garçons.
Dans la classe , il y a ..............

ให้นกั เรี ยนเดาความหมายของ « il y a … » เป็ นภาษาไทย แปลว่า “มี” และเป็ นภาษาอังกฤษ เท่ากับ
There is …/ There are…. ภาษาฝรั่งเศสมีเพียงรู ปเดียว ถามว่าการใช้ «il y a » บอกหรื อเปล่าว่า “ใครมี”
สิ่ งของเหล่านั้น จะช่วยให้นกั เรี ยนค้นพบว่า เป็ นการกล่าวคําว่า “มี” ขึ้นมาลอย ๆ โดยไม่ได้ระบุเจ้าของ
7. Utilisation du vocabulaire acquis pour distinguer deux images. Ex.7 Trouve au
moins cinq différences entre les deux sacs.

กิจกรรมฝึ กการสั งเกต ให้นกั เรี ยนแต่ละคนทําโดยไม่ดูหรื อถามกัน เพื่อฝึ กใช้คาํ ศัพท์ที่เรี ยนแล้ว แล้วจึงให้ช่วยกัน
ตรวจเป็ นคู่ ๆ ในกรณี ที่ผดิ ให้นกั เรี ยนพูดว่า Mais non, regarde, il y a ….
Corrigé

Dans le sac A, il y a deux stylos, un livre, un téléphone, des mouchoirs, et trois clés.
Dans le sac B, il y a trois stylos, un agenda, une calculatrice, une gomme, et quatre clés.

Réalise une enquête !
.
8. Réutilisation des acquis pour fabriquer un objet concret. Ex.8 Réalise une enquête sur
le sac des filles et des garçons.

เป็ นกิจกรรมการเก็บข้อมูล ให้ทาํ กลุ่มละ 3-5 คน ประมาณ 5 นาที ต้องทํารายการสิ่ งของ 12 อย่าง ตามตารางแยก
ข้อมูล แล้วแจกแจงความถี่ของแต่ละกลุ่ม เสร็ จแล้วจึงเอามารวมกันเป็ นข้ อมูลรวมของทั้งห้ องเรียน เพือ่ ให้ ทราบ
ผลการเก็บข้ อมูลว่ า ผู้ชาย- ผู้หญิงกีค่ นทีม่ สี ิ่ งของนั้นๆ จากนั้น นําข้อมูลมาทําแผ่นป้ าย une affiche ประกอบ
ภาพสิ่ งของและภาพคนนั้น ๆ (เป็ นภาพเขียนหรื อภาพถ่ายก็ได้) พร้อมทั้งเขียนคําบรรยายเป็ นภาษาฝรั่งเศสง่าย ๆ
ใช้คาํ ว่า « il y a … » ในการนําเสนอผลการเก็บข้อมูล ประกวดกันว่า ป้ ายประกาศของใครทําได้ดีและสวยที่สุด
อาจส่ งภาพป้ ายนี้ข้ ึนอินเตอร์เน็ตของโรงเรี ยนหรื อของครู ภาษาฝรั่งเศสที่มีเว็บไซต์ส่วนตัว
Demander de faire les exercices de la leçon 3 dans le Cahier d’activités p.8.

แบบฝึ กหัดแรกให้เติม articles indéfinis แล้วโยงคําๆ นั้นไปยังภาพ เพื่อพิสูจน์ความจําคําศัพท์น้ นั ๆ ได้
แบบฝึ กหัดที่สอง ให้เติม il y a …ou c’est … ควรยํ้าความแตกต่างระหว่า C’est …/ Il y a … ดูเฉลยใน
« Tout-en-un » หลังหน้ า 118
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Leçon 4 (Ma page culture) Les salutations

p.-20-21

บทเรี ยนนี้สอดคล้องกับสาระที่ 2 ภาษากับวัฒนธรรม และสาระที่ 3 ภาษากับการเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
อื่น ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 เป็ นบทเรี ยนที่ต่อเนื้อหาทางภาษาฝรั่งเศสไปสู่ดา้ นวัฒนธรรมฝรั่งเศส
และการบูรณาการวิชาอื่นๆ กับ ภาษาฝรั่งเศส ในบทเรี ยนนี้ ด้านวัฒนธรรมจะเป็ นเรื่ อง les salutations และการใช้
ระดับภาษา ส่ วนการบูรณาการ จะเป็ นคณิ ตศาสตร์ ง่าย ๆ เรื่ อง บวก ลบ คูณ และ หาร
นําเข้าสู่บทเรี ยนโดยดูภาพทัว่ ๆไปทั้งหน้า 20

demander qui c’est, ce qu’ils font sur la photo.

1. Déduire quand utiliser tu ou vous. (Ex. 1 Qu’est-ce que tu dis ?)
เริ่ มต้นด้วย วัฒนธรรมในการใช้สรรพนาม tu ou vous ให้เหมาะกับ ผูท้ ี่เราพูดด้วย
P. - Bonjour, tu t’appelles comment ? J’ai oublié ton prénom. Tu t’appelles Vipa ?
E - Oui, / Non.
P. - Demande le prénom de tes copains ou de tes copines. ให้ถาม 3-4 คน
E. P. E. P. -

Tu t’appelles comment ? Comment tu t’appelles ? ให้เพือ่ นตอบ
Maintenant, demande à moi. Posez la question à moi.
Comment tu t’appelles ?
Non, non ! Avec le professeur, on ne se tutoie pas. On ne dit pas « Tu »
On dit toujours « vous » (c’est formel)

Qu’est-ce que c’est « tu » en thaï ? (แก เธอ c’est informel)
On dit toujours « vous » au professeur. Qu’est-ce que c’est « vous » en thaï ?
Et avec le directeur ou la directrice de l’école ? Tu dis « Tu ou Vous » ? (Vous)
Le professeur parle avec les élèves ? Il dit « Tu ou Vous) ? (Tu)
Tu parle avec ta maman ? Tu dis « Tu ou Vous » ? (Tu)
Ta maman parle avec toi ? Elle dit « Tu ou Vous » ? (Tu)
Ton papa parle avec ta maman ? Il dit « tu ou Vous » ? (Tu)
Dire « tu » avec les gens, c’est « tutoyer », dire « vous », c’est « vouvoyer ».
P. Quelqu’un peut conclure quand on dit tu ou vous ?
Conclusion : - On « tutoie » ou dit « tu » avec les copains et les copines et aussi avec
les parents..
On « vouvoie » ou dit « vous » avec les adultes, avec les gens qu’on ne connait pas.
E - ใช้ สรรพนาม tu กับเพือ่ น และคนในครอบครัว ใช้ สรรพนาม vous กับผู้ใหญ่ กับเจ้ านาย กับผู้ทไี่ ม่ สนิท

ครู สรุ ปเพิม่ เติมว่า Un adulte dit ‘tu’ à un enfant. Un enfant dit ‘vous’ à un adulte. การใช้ tu กับคนที่
ไม่รู้จกั โดยทัว่ ไปถือว่า ไม่สุภาพ ขาดมารยาททางสังคม.
ให้ทาํ แบบฝึ กหัดที่ 1 Regardez l’exercice 1. Qu’est-ce que tu dis ? โดยจับคู่คาํ ตอบ
P. - Pour saluer, qu’est-ce que tu dis à ton copain ?
E. - Salut, comment tu t’appelles ?
P. - Et à ton professeur, qu’est-ce que tu dis pour saluer ?
E. - Bonjour, comment vous vous appelez ?
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P. - Est-ce que les élèves disent ‘Salut ! au professeur ?
E. - Non. C’est informel.
2-3-4 Découvrir les différentes coutumes de salutation

นักเรี ยนต้องรู ้จกั แยกระดับบุคคลในการกล่าวทักทาย
(Ex 2. Observe les dessins et associe.)

ให้ขีดโยงประโยค a, b, c ไปยังภาพ (เฉลยใน Tout-en-un)
Ex 3 Quelles photos correspondent aux situations de l’exercice 2.
P. - Regardez les 5 photos.
Photo No 1 - Qu’est-ce qu’elles font ?
E. - Elles se font la bise.
P. - Photo No 2, No 4 et No 5 Qu’est-ce qu’ils font ? Pourquoi faire ?
E. - Pour dire bonjour ou au revoir.
P. - Et la photo No 3, qu’est-ce qu’ils font ?
E. - Ils se serrent la main pour dire bonjour.
Ex.4 Ecoute et associe les dialogues aux photos. (CD ROM piste 24)
สําหรับแบบฝึ กหัดที่ 4 ให้ฟัง CD 3 ครั้ง และหลังจากฟังบทสนทนาแต่ละบทแล้ว ขอให้นกั เรี ยนวิจารณ์สิ่งที่

เกิดขึ้น Transcription piste 24
a.
- Ah ! Bonjour, madame, je suis monsieur
Rousseau.
- Bonjour monsieur.
- Je vous présente madame Leroy.
- Bonjour madame.
b.
- Salut Marine. Ça va ?
- Ça va. Et toi ?
- Ça va bien. Merci.
c.
- Salut Lucille. Ça va ?
- Salut Imane. Ça va, et toi ?
Corrigé

:

d.
- Bonjour.
- Bonjour.
- Je suis mademoiselle Burou.
Comment tu t’appelles ?
- Je m’appelle Léa.
e.
- Salut !
- Au revoir !
- A bientôt !

a 3, b 4, c 1, d 2, e 5

หมายเหตุ ภาพที่ 3 M.Rousseau จับมือแนะนําตัวกับสุภาพสตรี คนหนึ่ง แล้วสุ ภาพสตรี คนนั้นจึงแนะนําให้
M.Rousseau รู ้จกั กับ Mme Leroy ภาพที่ 2 ครู ชื่อ Mlle.Burou เดินเข้ามาในห้องเรี ยน ทักทายนักเรี ยนและ
ถามชื่อนักเรี ยนที่เธอไม่รู้จกั ภาพที่ 4 เป็ นการทักทายกันผ่านจอคอมพิวเตอร์
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5. Différencier des formes de salutations et de politesse selon les pays et les cultures.

ถามนักเรี ยนว่าพวกเขาชอบวัฒนธรรมแบบไหน แบบที่ชาวฝรั่งเศสทําหรื อที่ชาวไทยทํา ชี้ให้นกั เรี ยนเห็นว่า ไม่
มีอะไรดีกว่าหรื อเลวกว่ากัน มันเป็ นเพียงความแตกต่างทางวัฒนธรรม และผูท้ ี่มีการศึกษาดีจะเคารพวัฒนธรรมของ
ประเทศที่ตอ้ นรับเรา ให้เน้นยํ้านักเรี ยนในเรื่ อง ความฉุนเฉี ยว ขี้โมโหของคนฝรั่งเศสบางคนเมื่อเวลาพบกับคนที่ใช้
“tutoiement” ที่ไม่เหมาะกับกาลเทศะ
(Ex 5 Et toi, dans ton pays tu fais la bise ? A qui ?)
Demander si on fait la bise dans la famille. A qui on fait la bise. Chacun/ chacune donne la réponse.
En général, on fais la bise entre les parents et les enfants. Avec les autres, on dit simplement
« Sawatdee » et on fait « le wai » aux personnes âgées.

หมายเหตุ โรงเรี ยนที่มี Clé USB สามารถเปิ ดดูวีดีโอ les salutaions บนจออัจฉริ ยะ หรื อ ดูจาก DVD
Mon cours de maths.

p. 21

บทเรี ยนนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของ Leçon 4 ที่ต่อยอดจากวัฒนธรรมฝรั่งเศสไปสู่การใช้ภาษาฝรั่งเศสบูรณาการกับวิชา
คณิ ตศาสตร์ หน้าต่างที่ข้ ึนต้นด้วย Mon cours de …..เป็ นการบูรณาการระหว่างวิชาภาษาฝรั่งเศสกับกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้อื่นๆ การบูรณาการเป็ นแก่นของการรอบรู ้ดา้ นทักษะพื้นฐาน การนําเอาความรู้ที่ได้รับมาสู่การปฏิบตั ิตาม
รู ปแบบที่แตกต่างของการนําไปใช้ ยิง่ ไปกว่านั้นยังเป็ นการตอบสนองความจําเป็ นในการบูรณาการพหุปัญญา (les
Intelligences Multiples ของเอ็ดเวิร์ด การ์ ดเนอร์ ) ในการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ การใช้กระบวนการนี้ จะช่วยให้
เกิดวิธีการสอนที่แตกต่างไปจากภาษาเป้ าหมาย คือ ภาษาฝรั่งเศส เป็ นกระบวนการที่สร้างแรงจูงใจและมีประสิ ทธิ ผล
ก่ อนสอน กรุณาให้ นักเรียนเรียงลําดับแบบฝึ กหัดใหม่ เป็ น 1 – 5 มี 5 แบบฝึ กหัดเท่ านั้น แบบฝึ กหัดที่ 4 ไม่ ปรากฎ
1. Observe le document A, puis écoute et répète.
- นําเข้าสู่บทเรี ยนโดยให้สงั เกตภาพ document A la calculatrice et les signes des opérations

ั เรี ยนพูดตาม
mathématiques : +
x
÷ ให้นก
Montrez les signes et demandez ce que c’est : +
x
÷
P. - Ce sont des signes de mathématiques. Vous êtes forts / fortes en mathématiques ?
เขียนคะแนน 90 / 100 forts en maths
=/=
40 / 100 faibles en maths
Vous êtes forts en maths ? / Vous êtes faibles en maths ? (oui, non)
Voici le signe d’addition : + (il se lit « plus »)
- (il se lit « moins »)
le signe de soustraction :
le signe de division : ÷ (il se lit « divisé par »)
le signe de multiplication : x (il se lit « fois »)
Montrez les signes et faites répéter «+ plus, - moins, ÷ divisé par, x fois »
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Faites écouter la piste 25. Les élèves écoutent en regardant le document A.
Faites parler les résultats de - ÷ x et faites répéter toutes les opérations
ั เรี ยนพูดประโยคที่เหลือ)
individuellement. (โจทย์ให้ตวั อย่างเต็มประโยคเฉพาะการบวก ให้นก

ฝึ กเพิ่มเติม การคิดเลข บวก ลบ คูณ หาร โดยให้พดู เป็ นภาษาฝรั่งเศส
P. - Faites des additions suivantes : 1+1 = 2 (un plus un égale deux).
ให้นกั เรี ยนบวกเลขปากเปล่าอย่างรวดเร็ ว ชี้เครื่ องหมาย = égale
2+2 =
3 + 3 =
4+ 4 =
5+5 =
2+3 =
3 + 5 =
5+ 6 =
6+7 =
7+7 =
8 + 10 =
10 + 3 =
9+2 =
- Faites des soustractions suivantes : 19 - 5 = 14 (dix-neuf moins cinq égale quatorze)
16 – 5 =
17 – 8 =
18 – 9 =
12 – 5 =
11 - 3 =
13 – 7 =
19 – 12 =
14 – 6 =
- Faites des divisions suivantes : 16 ÷ 4 = 4 (seize divisé par quatre égale quatre)
10 ÷ 2 =
12 ÷ 6
=
18 ÷ 3 =
14 ÷ 7
=
6 ÷ 3 =
12 ÷ 4
=
18 ÷ 9 =
15 ÷ 5
=
- Faites des multiplications suivantes : 3 x 4 = 12 (trois fois quatre égale douze)
5x2 =
2x 6 =
6x3
=
4x4 =
2x7 =
3x 4 =
9x2
=
5x3 =

- เมื่อฝึ กการคิดเลขได้คล่องแล้ว ทบทวนคําศัพท์การบวก การลบ การคูณ การหาร ให้นกั เรี ยนบอกว่า
ภาษาฝรั่งเศสเรี ยกว่าอะไร ก่อนทําแบบฝึ กหัดที่ 2
- Comment appelle-t-on cette opération < 1 +1 > ? - C’est une addition.
- C’est une soustraction.
- Et cette opération < 2 - 1 > ?
- Et ctte opération < 4 x 2 > ?
- Et cette opération < 12 ÷ 3 > ?

- C’est une multiplication.
- C’est une division.

Ex. 2 Ecoute et retrouve les opérations dans le document A.
- Faites écouter le CD piste 26 et demandez d’écrire la réponse à côté.
Ex. 3 Problème de maths. Complète.
Faites faire des calculs individuellement. Puis faites lire les résultats.
Ex. 4 Retrouve les nombres dans la grille.

เป็ นกิจกรรมสนุกๆ เพื่อฝึ กการเขียนตัวเลขเป็ นตัวหนังสื อ ให้ทาํ แบบฝึ กหัดนี้เป็ นรายบุคคล
D’abord, faites lire les nombres au dessus de la grille. Faites compter les chiffres.
Il y en a dix. Demandez aux élèves de retrouver ces chiffres dans la grille. Ils doivent en retrouver
le maximum possible. (มีเลข 10 ตัว และตัวอักษร 10 ตัว โดยมี zéro ที่วงเป็ นตัวอย่างด้วย)
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Ex. 5 Jeu. Avec un(e) camarade, observe le document B et retrouve les copains de Lucille
le plus rapidement possible.
Travaillez à deux. Comptez les photos. Il y a 7 photos dans la rangée A, B et C.
Dites bien A 1 c’est … X….. (un copain ou une copine de Lucille), B 2 c’est …..
Les gagnants sont les plus rapides !
Demander de faire les exercices de la leçon 4 dans le Cahier d’activités p.9

Entraîne-toi !

p.22-23

เป็ นแบบฝึ กหัดฝึ กฝนตนเอง ทบทวนสิ่ งที่เรี ยนไปแล้วใน 4 บทเรี ยน ก่ อน Evaluation
Grammaire

ทางด้านไวยากรณ์ ได้เรี ยนเรื่ องการกระจายกริ ยา « s’appeler », « être »
ให้ศึกษา tableau de
conjugaison ในหนังสื อ
การกระจายกริ ยาต้องกระจายตามสรรพนามที่เป็ น “ประธาน” (pronoms personnels
sujets) ซึ่ งมี 3 บุรุษ (personnes เขียนย่อๆว่า pers) คือบุรุษที่ 1 2 3 เอกพจน์ และ 1 2 3 พหูพจน์ดงั ปรากฏใน
ตาราง ให้นกั เรี ยนสังเกตว่า ปกติ ประธาน หรื อ sujet จะวางอยูต่ รงไหน(ยังไม่สอนมากกว่านั้น) แล้วให้นกั เรี ยน
สังเกตอีกว่า ประโยคในภาษาฝรั่งเศสและในภาษาไทยต้องมี sujet เสมอหรื อไม่ ในกรณี ใดที่จะไม่มีประธานของ
ประโยค ยํ้าเตือนถึงความจําเป็ นที่จะต้องมีประธานในประโยค ยกเว้นประโยคคําสัง่
- ให้นกั เรี ยนอ่านการกระจาย กริ ยาสองตัวนี้ แล้วให้ทาํ แบบฝึ กหัดการฟังเสี ยง sujet ที่ใช้กบั V. s’appeler
1. Reconnaître les pronoms sujets à l’oral. (Ex.1 Ecoute et écris le pronom sujet que tu
entends. ) CD ROM piste 27
- ให้ฟัง 2-3 ครั้ง นักเรี ยนเขียนเฉพาะคําที่เป็ นประธานเท่านั้น
Transcription piste 27
a. Salut, je m’appelle Lucille.
c. Il s’appelle Xavier.
e. Elle s’appelle Imane.

b. Nous nous appelons Lise et Léa.
d. Ils s’appellent Samuel et Oscar.

2. Faire correspondre sujet et forme verbale. (Ex. 2 Choisis la forme verbale correcte.)
แบบฝึ กหัดเขียน L’élève souligne la forme verbale correcte.
3 Faire correspondre forme verbale et sujet.
( Ex.3 Ecoute et associe.) CD ROM piste 28

เป็ นแบบฝึ กการฟังเสี ยงการกระจาย verbe « être » ให้นกั เรี ยนตั้งใจฟังเสี ยงคํากริ ยาในข้อแรก ประธานคือตัว
ไหน กริ ยาที่ได้ยนิ อาจมีรูปแบบตัวเขียน 2 รู ป ดังนั้นจะต้องมีประธาน 2 ตัว หากนักเรี ยนยังจําเสี ยงไม่ได้ ให้กลับไป
อ่านออกเสี ยงและสังเกตเสี ยง verbe « être » ว่ามีเสี ยงอะไรบ้าง มีกี่เสี ยง เสี ยงตัวไหนเหมือนกัน Tu / Il / Elle
ของ verbe « être » จะออกเสี ยง “เอ” (es / est / est) Nous ( sommes ) Ils/ Elles (sont ) Je ( suis )
Vous (êtes)
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Transcription piste 28
1. es / est
2. sommes

3. sont

4. suis

5. êtes

4 Faire le plus de phrases possibles avec des éléments donnés. (Ex. 4 Associe pour faire des
phrases.)
เป็ นกิจกรรมที่ยากขึ้น แต่สร้างแรงจูงใจได้หลากหลาย เรี ยกว่า Activités « champion » มีสญ
ั ลักษณ์รูปถ้วย

รางวัล (pictogramme) ให้นกั เรี ยนนําคําที่ให้ในกรอบทั้งสามกรอบ มาเขียนเป็ นประโยคให้ได้มากที่สุดภายใน
เวลาที่จาํ กัด (ให้นกั เรี ยนจับคู่ทาํ ก็ได้)
- Nous allons faire un concours pour devenir « champion ». Celui ou celle qui écrit le plus de
phrases à partir des mots donnés dans ces trois cadres est « Champion ». Je vous donne 5
minutes. Vous êtes prêts / prêtes ? Allez-y. Cinq minutes !!!
หมดเวลา เรี ยกนักเรี ยนถามว่า Qui a fait 5 phrases ? 10 phrases ? Tu as fait combien de phrases ?
Ecrivez vos phrases au tableau. Qui est le gagnant ? Qui a fait le plus de phrases ?

Les articles indéfinis
5 Discrimination orale du masculin et du féminin de l’article indéfini.( Ex. 5 Masculin ou
féminin ? Ecoute et complète le tableau.) Piste 29
เป็ นแบบฝึ กหัดเขียนจากการฟัง ให้ฟัง 2-3 ครั้ง
- Prenez votre cahier, s’il vous plaît. Vous allez faire un exercice dans votre cahier. Faites un
tableau à deux entrées comme dans le livre.page 22. Puis, vous allez écouter les mots 2 fois.La
troisième écoute, vous écrivez les mots entendus dans la colonne masculin ou féminin correspondante. Par exemple : « un sac » – c’est un mot masculin, vous l’écrivez dans la colonne masculin.
Et le mot « une fille » - c’est un mot féminin, vous le mettez dans la colonne féminin.
Transcription
piste 29
1. Un sac 2. Un mouchoir 3. Une fille 4. Un copain 5. Un cahier
7. Une trousse 8. Un livre 9. Une clé 10. Une copine

6. Une photo

Après l’exercice, faites deviner aux élèves quand met-on un ou une ?
un  devant le nom masculine,
une  devant un nom féminin,
6 Reconnaître le genre et le nombre des noms. Ex. 6 Complète les phrases avec un, une
ou des.
Rappel le pluriel des noms. On met un « s » à la fin du mot au singulier.
7 Retrouver le masculin ou le féminin singulier de nom qui sont au pluriel. Ex.7 Transforme
au singulier.

แบบฝึ กหัดเขียนเพื่อพิสูจน์วา่ นักเรี ยนจําเพศของคํานามได้ และรู ้จกั การทํา “เอกพจน์ / พหูพจน์”
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Lexique
Les nombres de 0 à 19
8. a. Reconnaître des nombres à la forme orale en jouant. (Ex. 8 Ecoute et recopie les
nombres que tu entends.) ฝึ กความเข้าใจการฟั งตัวเลข CD ROM piste 30
Faites écouter les nombres 3 fois. Les élèves les écrivent dans leur cahier.
Attention ! Le corrigé du livre Tout en Un, il manque le numéro deux. เติมเลข 2 ในเฉลย

สํ าหรับครู ด้วย ใน ซีดี มีเลข 2 หลังเลข 12
Transcription piste 30
Le numéro… trois ! Le numéro …douze ! Le numéro …deux ! Le numéro …six !
Le numéro …sept ! Le numéro …quatorze ! Le numéro …huit ! Le numéro…cinq !
Le numéro …dix-neuf !

หลังจากนักเรี ยนเขียนตัวเลขที่ได้ฟังครบแล้ว ให้แต่ละคนบอกเป็ นภาษาฝรั่งเศสว่า ตนเองตอบถูกกี่ขอ้
8. b. Passer les nombres de la forme orale à la forme écrite. Ecris en lettres les nombres.
แบบฝึ กการเขียนตัวเลขเป็ นตัวหนังสื อ ให้นกั เรี ยนเขียนในสมุด โดยอาศัย le dico illustré หน้า 110 ครั้งแรกให้

จับคู่กนั ตรวจแก้ไข แล้วจึงตรวจพร้อมกันทั้งห้องอีกครั้ง
Les objets dans ton sac
9 Restituer du vocabulaire acquis à travers un petit jeu. (Ex 9 Jouez par groupe de trois.
Chacun votre tour, montrez un objet de votre sac. Le premier qui sait le nommer marque un
point.)

ให้เล่นเกมบอกคําศัพท์ สิ่ งที่อยูใ่ นกระเป๋ า เป็ นกลุ่ม ๆละ 3 คน แต่ละกลุ่มเขียนชื่อคนในกลุ่มบนกระดาษเปล่า
สําหรับจดคะแนน ผูช้ นะคือ ผูท้ ี่บอกคําได้มากที่สุด ภายในเวลา 5 นาที
10 Reconnaître un mot qui n’appartient pas à un champ sémantique. ( Ex. 10 Trouve
l’intrus.)

หาคําที่ไม่ใช่พวกเดียวกัน นอกจากจะหาพบคําแล้ว ให้บอกเหตุผลด้วยว่า ทําไมจึงไม่ใช่คาํ ประเภทเดียวกัน
Corrigé : Exemples de la justification des intrus a. une calculatrice : bonjour, salut, au revoir
sont des actes sociaux pour saluer et pour prendre congé. Mais une calculatrice est un objet.
b. des mouchoirs : des copains, une fille, un garçon, des copines sont des êtres humains mais
un mouchoir est un objet.
c. une bande de copines : un cahier, un stylo, un agenda, un sac sont des objets mais une bande
de copines sont des êtres humains.
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Communication
Se présenter et présenter quelqu’un
11. Rétablir l’ordre logique d’un dialogue. ( Ex. 11 Remets le dialogue dans l’ordre.)

ฝึ กการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสาร โดยให้เรี ยงลําดับบทสนทนา แล้วแสดงบทสนทนานี้กลุ่มละ 3 คน
Dire « tu ou vous »
12. Utiliser les formules et les formes de salutations en tenant compte de l’interlocuteur.
(Ex.12 Utilise les phrases pour construire les dialogues qui correspondent aux photos.)

ฝึ กการใช้ระดับภาษาให้เหมาะกับบุคคลที่เราพูดด้วย โดยดูจากภาพว่าควรใช้สรรพนาม tu ou vous ให้สร้างบท
สนทนาทักทาย ถามทุกข์-สุ ขซึ่งกันและกันจนจบ แล้วให้ออกมาแสดงปากเปล่าเป็ นคู่ ๆ
Phonétique
Les consonnes muettes en fin de verbe
13. Conceptualiser les consonnes qui ne se prononcent pas à la fin d’une forme verbale.
(Ex. 13 Ecoute et écris les verbes. Entoure les consonnes finales qui ne se prononcent pas.)
CD ROM piste 31

แบบฝึ กหัดฝึ กการฟังและให้ขอ้ สังเกต การไม่ ออกเสี ยงตัวสะกด ทีล่ งท้ ายคํากริยา เปิ ดเสี ยงให้ฟัง 3 ครั้ง ให้เวลา
พอสมควรที่นกั เรี ยนจะเขียนคํานั้น ๆ นักเรี ยนแต่ละคนเขียนสิ่ งที่ได้ฟังแล้วบอกข้อสังเกตว่า พยัญชนะใดในคํานั้น
ที่ไม่ออกเสี ยง (les consonnes muettes) และพยัญชนะตัวนั้นอยูต่ รงส่วนไหนของคํากริ ยาตรวจคําตอบพร้อมกัน
Prenez votre cahier. Je vais vous faire entendre les verbes 3 fois, vous les écrivez et vous entourez
les consonnes qui ne se prononcent pas.
Transcription

piste 31

a. je suis
b. nous sommes c. elles s’appellent d. tu t’appelles e. tu es
f. vous êtes g. il est
h. ils sont
i. nous nous appelons

การทํา conceptualisation ในข้อนี้ นักเรี ยนต้องบอกได้วา่ จากการสั งเกต ไม่ ได้ ยินเสี ยง ตัว « s , t » ทีเ่ ป็ น
ตัวสะกดท้ายคํากริยา ให้นกั เรี ยนช่วยกันสร้างสมมุติฐานเกี่ยวกับภาษาที่สงั เกตเห็น สรุ ปเป็ นกฏเกณฑ์ร่วมกันเช่น
พยัญชนะ s และ t ทุกตัว ไม่ออกเสี ยงเมื่ออยูท่ า้ ยคํากริ ยา (ครู อาจให้ความรู้เพิม่ เติมโดยเขียนคําพหูพจน์บนกระดาน
เช่น des garçons, des copines, des livres แล้วให้นกั เรี ยนอ่าน ถามว่า des อ่านว่า “เด” หรื อ “เดส” และ
garçons อ่านว่า การ์ ซอง หรื อ การ์ ซองส์ มีเสี ยง “เซอะ” ของตัว « s » ไหม นักเรี ยนจะตอบว่าไม่มี ไม่ออกเสี ยง
ครู ให้ขอ้ ควรจําว่า ในภาษาฝรั่งเศส พยัญชนะที่เป็ นตัวสะกดท้ายคํา จะเป็ นคํากริ ยา หรื อคํานามก็ตาม จะไม่ออก
เสี ยงพยัญชนะตัวนั้น ยกเว้นคํานามที่มาจากภาษาอังกฤษ เช่น tennis)
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La liaison avec les articles indéfinis.
14. Conceptualiser quand se produit la liaison après un ou une. (Ex.14 Ecoute et signale
quand tu entends « n ».) CD ROM piste 32
เปิ ดซีดี piste 32 ให้นกั เรี ยนฟังเสี ยงคําที่มี article indéfini un / une นําหน้า 3 ครั้ง แล้วหยุดเป็ นช่วงระหว่าง

คํา ให้ยกมือขึ้นเมื่อได้ยนิ เสี ยง “เนอะ” หรื อเสี ยงตัว « n » ให้นกั เรี ยนช่วยกันตั้งสมมุติฐานแล้วสรุ ปเป็ นกฏเกณฑ์
ร่ วมกันว่า เมื่อไรจึงเชื่อมเสี ยง < เนอะ > ของตัว « n » ไปยังคํานามที่ตามมา เช่น ตามตัวอย่างในหนังสื อ un
article
Transcription piste 32
a. un article

b. un stylo

c. un sac

d. un objet

e. une addition f. une image

จากการสังเกตนักเรี ยนต้องสรุ ปได้วา่ ถ้าคํานามตั้งต้นด้วยสระ (voyelles) « a e i o u y
ตัว « n » ไปยังคํานั้น เรี ยกว่าเป็ นการทําเสี ยงเชื่อมโยง (liaison)

» จะต้องอ่านเชื่อมเสี ยง

La liaison entre le sujet et le verbe
15. Conceptualiser quand se produit la liaison « z » entre un pronom sujet et la forme verbale
qui le suit. (Ex.15 Ecoute et signale quand tu entends « z ».) CD ROM piste 33

- ให้ฟัง CD 3 ครั้ง โดยหยุดหลังกลุ่มคํากริ ยาแต่ละข้อ
- ให้นกั เรี ยนตั้งข้อสังเกตอีกว่า เมื่อไร จึงจะมีการเชื่อมโยงเสี ยงท้ายของคําที่เป็ นประธาน ไปยังคํากริ ยาของประโยค
เช่น vous êtes ให้ ฟัง CD แล้วยกมือขึ้น เมื่อได้ยนิ เสี ยง « z » ให้ดูประโยคในหนังสื อเรี ยน ขณะที่ฟัง แล้วขีด
เชื่อมเสี ยงทันทีเมื่อได้ยนิ
- หลังจากการสังเกต ให้นกั เรี ยนช่วยกันสรุ ปเป็ นกฏเกณฑ์วา่ เมื่อสรรพนามที่เป็ นประธานลงท้ายด้วยตัว « s »
และคํากริ ยาตั้งต้นด้วยสระ « a e i o u y » จะต้องทําเสี ยงเชื่อมโยง « s » ไปยังตัวสระในคํากริ ยาที่ตามมานั้น
และทําให้เปลี่ยนเสี ยงเป็ น « z » ทุกครั้ง เช่น vous êtes, vous vous appelez nous nous appelons เรี ยกว่า
เป็ นการทํา liaison ระหว่างประธานและกริ ยา
APPRENDRE À APPRENDRE
Comment mémoriser les mots nouveaux ?

- ซักถามวิธีเรี ยนภาษาใหม่ คือ ภาษาฝรั่งเศสที่กาํ ลังเรี ยน นักเรี ยนมีวธิ ี จาํ คําศัพท์ หลักภาษา การออกเสี ยงสิ่ งใหม่ให้
ง่ายขึ้นได้อย่างไร ให้ต่างคนต่างบอกวิธีของตน
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- การมี dictionnaire illustré อยูใ่ นแบบเรี ยน dico 109-117 เป็ นเครื่ องมือที่สาํ คัญ ครู ควรอธิ บายนักเรี ยนว่า เรา
จะจําได้ง่าย เรี ยนรู ้ได้ดีข้ ึน และจําได้นาน ถ้าเรามีวธิ ี การใช้ประสาทสัมผัสการรับรู ้ (modes perceptifs) หลาย ๆ วิธี
ถ้าเรายิง่ ใช้ประสาทสัมผัส (รู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัส) ในการปฏิบตั ิ การเรี ยนรู้ การจดจําในการเรี ยนคําศัพท์ จะยิง่ มี
ประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
- ในการทํากิจกรรมข้อนี้ เราจะใช้ประสาทสัมผัสด้านการเคลื่อนไหว (la kinesthésie) คือ การเขียน การวาด
ประสาทสัมผัสด้านการเห็น ( la vue ) คือ สิ่ งที่เพิ่งทําและที่เพิ่งเขียน ประสาทสัมผัสด้านการได้ยนิ ( l’ouïe) คือ
พูดออกเสี ยงตามที่ฟังซํ้า ๆ ดังๆ ให้นกั เรี ยนระบุประสาทสัมผัสที่ใช้ตามหลักเกณฑ์ และฝึ กใช้อย่างเป็ นระบบเมื่อ
พบกิจกรรมที่คล้ายคลึง การเข้าใจวิธีการและเหตุผลที่เราต้องประยุกต์ใช้ยทุ ธศาสตร์ บางอย่าง เป็ นเครื่ องช่วยฝึ กที่ล้ าํ
ค่ามากสําหรับสมอง และจะช่วยให้เกิดการจดจําและการเรี ยนรู ้ได้ง่ายขึ้นอย่างมากมาย
Evaluation DELF

p.24

สอบทักษะทั้งสี่ ทางภาษาและการสื่ อสารด้านต่าง ๆ 4 ข้อ จํานวน 20 คะแนน ให้ทาํ ในหนังสื อเรี ยน ใช้เวลาสอบ
การฟัง การอ่าน การเขียน 20 นาที ข้อ 1 การฟัง 5 นาที ข้อ 3 การอ่าน 5 นาที และข้อ 4 การเขียน 10 นาที
การพูดคือข้อ 2 Production orale ควรดําเนินการเมื่อสอบเขียนเสร็ จเรี ยบร้อย และต้องให้นกั เรี ยนสอบทีละคน คน
หนึ่งๆ ใช้เวลาประมาณ 2 นาทีเป็ นอย่างมาก รวมใช้เวลา 40 นาที คะแนนที่ได้จากการสอบแต่ละครั้ง จะนําไป
บันทึกใน cahier d’activités p. 10
1. Compréhension de l’oral.
Nommer les objets de ton sac. ….. / 5
Ecoute et retrouve le sac de Léa (Faire correspondre une description orale à une
illustration). เปิ ด CD Rom piste 34
Mettre 5 point ou rien.

ตอบถูกได้ 5 คะแนน ตอบไม่ถูก ได้ 0

Transcription
piste 34
Dans le sac de Léa, il y a trois stylos, deux livres, deux clés, une
calculatrice et une gomme.

2. Production orale (สอบพูดทีละคน ควรดําเนินการเมื่อสอบเขียนเสร็ จเรี ยบร้อย)
Compter jusqu’à 19. ……/ 5
Tu es un champion en maths ? Trouve des opérations qui correspondent aux chiffres
suivants : 8, 6, 10, 12, 14, 15 . ( Renforcer l’apprentissage des nombres en faisant coïncider
résultats et opérations mathémathiques.)
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Exemple : 8 = deux fois quatre (2 x 4),
/ dix moins deux (10 – 2)
Seize divisé par deux (16 ÷ 2) / quatre plus quatre (4+4)
โจทย์คณิ ตศาสตร์ ขอ้ นี้เหมือนเกมโชว์ของฝรั่งเศสรายการ Les chiffres et les lettres คือ ให้ตวั ผลลัพท์มา จะทํา

วิธี บวก หรื อ ลบ หรื อ คูณ หรื อ หารก็ได้ ที่จะให้ได้ผลลัพท์ตามที่โจทย์กาํ หนดให้ ในข้อสอบให้ตวั อย่างเลข 8
นักเรี ยนต้องพูดกระบวนการคิดเลขเป็ นภาษาฝรั่งเศส (คูม่ ือครู ภาษาไทยเล่มนี้ให้ตวั อย่างกระบวนการคิดเป็ นตัวเลข
เพราะจะเข้าใจง่ายกว่า ในการสอบหากนักเรี ยนจะเขียนวิธีทาํ เป็ นตัวเลขแล้ วพูดเป็ นภาษาฝรั่งเศสได้ ก็ถือว่าถูกต้อง)
ตัวอย่ างคําตอบที่เป็ นไปได้ ใน Tout en un แต่ เขียนตัวเลขเป็ นตัวอักษร คือ
6
= 3 + 3, 8 – 2, 3 x 2, 12 ÷ 2,
10 = 5 + 5, 14 - 4, 6 + 4
(5 x 2 )
12 = 6 + 6, 19 – 7 6 x 2
(4 x 3)
14 = 7 + 7,
18 – 4 7 x 2
(10 + 4)
15 = 7 + 8,
3 x 5, (9 + 6) (19 – 4)
On donne 1 point pour 2 bonnes opérations. Mais si l’on peut faire 4 bonnes opérations, on est
champion !
นักเรี ยนต้องแสดงกระบวนการคิดเลข ถูก 4 opérations จะให้ 1 คะแนน ถ้าถูก 1 opération ให้ ¼

ถูก 4 opérations ได้

1

รวมตัวเลขทั้งหมด 5 ตัว ได้

5

คะแนน

3. Compréhension écrite
Saluer, dire ton nom et demander le nom de quelqu’un. ….. / 5
Associe les bulles aux situations. (Faire correspondre des énoncés à des situations de
communication)
La note étant sur 5, on donne 1,25 à chaque bonne association.

มี 4 ข้อ 5 คะแนน ให้ ข้อละ 1.25

4. Production écrite
Présenter tes copains. …… / 5
Réponds au mél de Lucille. (Se présenter et présenter d’autres personnes par écrit)

เขียนในกระดาษคําตอบต่างหาก ผู้สอนต้ องเตรียมกระดาษรู ปอีเมล์ ไว้ เพือ่ ให้ นักเรียนเขียนเมล์ แนะนําเพื่อนใน
แก๊คข์ องตนแก่ Lucille
ข้อนี้ไม่หกั คะแนนการสะกดผิดหรื อผิดไวยากรณ์ หากการเขียนนั้นสามารถสื่ อสารได้เข้าใจ ได้ 5 คะแนน
เมื่อรวมคะแนนแล้ว ให้บนั ทึกคะแนนโดยระบายสี ตามคะแนนที่ได้ใน cahier d’activités
p.10 แล้วทําแบบฝึ กหัดซ่อมเสริ มตามทักษะที่ยงั บกพร่ อง

Mon portfolio
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Faites passer le Test 1 ……/ 30
Photocopiez le test 1 suivant le nombre de vos élèves. Il va durer environ 20 minutes. Puis
passez au module 2.
Attention ! Les 8 Tests avec les corrigés se trouvent dans la dernière partie du livre « Tout en un ».

Ton dico

CD ROM piste 35

Les élèves apprennent le vocabulaire du CD ROM tout seul. Piste 35
Les exercices de Révisions et d’Approfondissements de chaque module sont à la disposition
du professeur dans ce guide pédagogique. Ils peuvent être copiés et tirés pour faire travailler
les élèves au moment convenu selon leurs niveaux de compétences et leur intérêt.
Faites faire les Révisions et / ou les Approfondissements du Module 1 à vos élèves si vous le jugez
nécessaire.
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