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به نام خدا

مقدمه

در بین زبان ھای مدرن، زبان فرانسوی دومین زبان دنیاست که به وسیلٔه ١٣۶ میلیون
نفر در سراسر جھان به عنوان زبان مادری گویش می گردد. زبان فرانسوی، زبان
رسمی ٢٩ کشور است، که بیشتر آن ھا در فرانسوی به Francophonie (جوامع

فرانسوی زبان) معروف اند. ھم چنین یکی از زبان ھای رسمی تمام دفاتر سازمان ملل
و گسترٔه وسیعی از سازمان ھای بین المللی است. طبق اطالعات اتحادیٔه اروپا، ١٢٩
میلیون (یا ٢۶٪ کل جمعیت اتحادیه)، در ٢٧ عضو، به زبان فرانسوی گویش می کنند.

در این وبالگ سعی می کنم تا بصورت ساده زبان فرانسوی (ابتدایی) را آموزش دھم.

توجه: قبل از آغاز با حروف الفبای فرانسوی، سعی می کنم شما را با مقداری از کلمات
ابتدایی این زبان آشنا کنم، در کنار ھر کلمه فرانسوی سعی شده تا تلفظ صحیح آن به زبان

فارسی نیز نشان داده شود، اگر مایل به شنیدن تلفظ کلمات فرانسوی ھستید، روی
Dictionary (Google Translate) در قسمت پیوند ھا کلیک کنید و با کپی کردن کلمه مورد نظر

در Dictionary (Google Translate) براحتی تلفظ صحیح کلمات را بشنوید.

( Bonjour - سالم ) کلمات ابتدایی - درس اول

تلفظ کلمات:

Bonjourُبْن ژوغ  

?Comment tu t'appellesُکماْن تو َتِپل

.Je m'appelle Monaُژ َمِپل منا

?ça vaَسوا

Oui, ça va bien, merciوی، َسوا بَین، ِمْغسی

Au revoirُاُغُوآغ                              

**********
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( Les Nombres - اعداد ) کلمات ابتدایی - درس دوم

تلفظ کلمات:

Les nombresِل ناْمْبغ

Unآ

Deuxُد

Troisُتُغا

Quatreَکْتغ

Cinqَسْنک

Sixسیس

Septِست

Huitویت

Neufُنف

Dixدیس             

**********

 ( Les couleurs - رنگ ھا ) کلمات ابتدایی - درس سوم

 تلفظ کلمات:

Les couleursِل ُکُلغ

Bleuِبلو

http://translate.google.com/#fr/fa/Les%20nombres
http://translate.google.com/#fr/fa/un
http://translate.google.com/#fr/fa/Deux
http://translate.google.com/#fr/fa/Trois
http://translate.google.com/#fr/fa/Quatre
http://translate.google.com/#fr/fa/Cinq
http://translate.google.com/#fr/fa/Six
http://translate.google.com/#fr/fa/Sept
http://translate.google.com/#fr/fa/Huit
http://translate.google.com/#fr/en/Neuf
http://translate.google.com/#fr/fa/Dix
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Bleuِبلو

Rougeغوْژ

Vertِوْغ

Jauneژوْن

Blancِبالْن

 Noirُناْغ                    

**********

( Ma famille - خانوادُه من ) کلمات ابتدایی - درس چھارم

تلفظ کلمات:

Ma familleَم َفمی یی

Ma mèreَم ِمْغ  

Mon pèreُمْن ِپْغ  

 Ma soeurَم ُسْغ

Mon Frèreُمْن ِفِغْغ 

Ma grand-mèreَم ِگغاْن-ِمْغ 

Mon grand-pèreُمْن ِگغاْن-ِپْغ        

**********

( Les animaux - جانوران ) کلمات ابتدایی - درس پنجم
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تلفظ کلمات:

Les animauxِلَزنیُم

Le chienُل شَین

Le chatُل شا

Le poissonُل ُپعاُسن

Le lapinُل الَپن

L'oiseauُلعاُز

Le chevalُل ُشوال

L'araignéeَلغیِن              

**********

( Les vêtements - لباس ھا ) کلمات ابتدایی - درس ششم

تلفظ کلمات:

Les vêtementِل ِوتما

La jupeَل ژوپ

La chemiseَل ُشمیز

Le pantalonُل پانتاُلن

Le pullُل پول

Le tee-shirtُل تی-ِشْغْت 

Les chaussuresِل شوسوْغ 

Les chaussettesِل شوِست          

**********



29/09/12 آموزش زبان فرانسوی (ابتدایی)

5/6french.blogfa.com

**********

( La nourriture - خوردنی ھا ) کلمات ابتدایی - درس ھفتم

تلفظ کلمات:

La nourritureَل نوریتوق

La pizzaَل پیزا

La glaceَل ِگالس

Le sandwichُل سانْدویچ

L'orangeُلَغاْنژ

Les fritesِل ْفغیت 

Le gâteauُل گاُت

La pommeَل ُپم

Les pâtesِل پات          

**********

( Dans ma trousse - در جامدادی من ) کلمات ابتدایی - ھشتم

 تلفظ کلمات:

Dans ma trousseداْن َم ْتُغس

La gommeَل ُگم

Le crayonُل ِکغاُین

Le styloُل ِاْستیُل

Le taille-crayonُل َتْی-ِکغاُین

SearchSearch
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Le taille-crayonُل َتْی-ِکغاُین

La régleَل ِغْگل 

La trousseَل ُتُغس          

**********

بخش آشنایی با کلمات ابتدایی زبان فرانسوی در اینجا به پایان می رسد، در

بخش بعدی با حروف الفبای فرانسوی و ھمچنین با کلمات جدید و گرامر (ابتدایی)

آشنا می شویم.

برای ورود به قسمت بعد روی این لینک french1.blogfa.com  کلیک کنید.
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