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спеціальності                  035  Філологія 
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Формою 

проведення іспиту 

Електронне тестування в ЕНК «Теоретична граматика 

(французька мова)»    

Тривалість 

проведення 

1 година 20 хвилин 

Максимальна 

кількість балів 

40 балів 

Структура Тест складається з 40 питань різного ступеня 

складності (прості, середні, складні). Кожен студент 

отримує індивідуальний набір питань, сформований 

системою.  

Студентам пропонуються різні типи питань-завдань на 

виявлення рівня сформованості фахової компетентності 

щодо володіння   граматичними мовними знаннями і 

навичками, знання граматичних категорій, форм і 

функцій слів, володіння відповідними граматичними 

структурами, а також володіння термінологічними, 

лексичними, синтаксичними та морфологічними 

нормами французької мови.  

Критерії 

оцінювання 

Питання різного ступеня складності оцінюються:  

прості – 1 бал,  

середні – 2 бали,  

складні – 3 бали.  

Оцінка автоматично вираховується системою, 

максимальна кількість – 40 балів 

Орієнтовний 

перелік питань 

1. La syntaxe et la morphologie. La grammaire et les autres 

branches de la linguistique. 

2. La notion de la proposition. Ses définitions. 

3. Les notions principales de la grammaire (valeur 

grammaticale, forme grammaticale, catégorie 

grammaticale). 



4. Les unités principales de l’analyse grammaticale. 

5. Les unités de l’analyse syntaxique. Le groupe de mots, 

les indices essenciels. 

6. Les traits formels servant à distinguer l’attribut des autres 

termes de la proposition.  

7. Les termes secondaires de la proposition. 

8. L’objet d’étude de la grammaire théorique. Types des 

grammaires théoriques. 

9. La caractéristique générale du système grammatical du 

français. 

10. Le subjonсtif. Les différents points de vue sur la nature 

du subjonctif et sa valeur. Les formes dites temporelles 

du subjonctif. 

11. Le niveau syntaxique de l’analyse de la proposition. 

12. Les méthodes de l’analyse grammaticale. 

13. L’adverbe. Les formes et les fonctions syntaxiques des 

adverbes. Degrès de comparaison. 

14. Le verbe comme classe de mots. La catégorie 

grammaticale de la voix. 

15. Le syntagme par A. Martinet et B.Pottier. 

16. Les catégories grammaticales de l’adjectif et leurs 

expressions dans le français contemporain.  

17. Le fonctionnalisme et la grammaire fonctionnelle. 

L’école fonctionnelle francaise de A.Martinet.  Sujet. Sa 

caractéristique.Types des sujets. 

18. Définition de la prédication. 

19. Analyse morphologique et syntaxique de la phrase 

complexe. 

20. Substantif. Les catégories grammaticales du substantif. 

21. Les formes temporelles simples et les formes temporelles 

composées. 

22. Le nom. Les catégories grammaticales du genre et du 

nombre. 

23. La catégorie grammaticale du mode en français. Les 

points de vue sur la nature de certains modes. 

24. La phrase complexe. Sa définition. Les types des phrases 

complexes . 

25. Les principes de la classification des parties du discours. 

26. Le conditionnel. Les formes du conditionnel. 

27. Les verbes comme une partie du discours. 

Caractéristiques sémantiques des verbes. 

28. La caractéristique grammaticale de l’adverbe.  

 

Екзаменатор   ____________    Людмила АНАНЬЄВА 

Завідувач кафедри ____________   Русудан МАХАЧАШВІЛІ 


