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بخش دوم

مقدمھ

در این بخش با کلمات جدید آشنا خواھیم شد.

اگر مایل بھ شنیدن تلفظ کلمات یا جمالت فرانسوی ھستید، از نرم افزاِر ++ Sitepal ++ استفاده کنید.

با قراردادن کلمھ یا جملھ ی مورد نظر در این برنامھ، می توانید براحتی تلفظ صحیح آن را بشنوید. 

برای ورود بھ  ++ Sitepal ++ اینجا را کلیک کنید.

سواالت، نظرات و پیشنھادات خودتون رو از طریق قسمت نظرات در بخش ابتدایی ( french.blogfa.com ) با ما در
میان بگذارید.

درس اول گرامر: حروف تعریف نا معین

قبالً با حروف تعریف معین ( le, la, l', les ) آشنا شدیم. 
حروف تعریف نا معین عبارتند از: un براي مذکر - une براي مونث - des براي جمع.

مثال ١

مثالتلفظ مثالترجمھ مثال

.J'ai un frèreِژ َا ْفِغْغ.من یک برادر دارم.

.J'ai une soeurِژ اون ُسغ.من یک خواھر دارم.

.J'ai des frères/soeursِژ ِد فِغْغ/ُسْغ.من چند برادر/خواھر دارم.

مثال ٢

مثالتلفظ مثالترجمھ مثال

.J'ai un ballonِژ َا باُلن.من یک توپ دارم.

.J'ai une glaceِژ اون ْگالْس.من یک بستنی دارم.

.J'ai des ballons/glacesِژ ِد باُلن/ْگالْس.من چند توپ/بستنی دارم.

Je sais parler français.
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ترجمھ جمالت:

من یك لیمو دارم.
تو یك لیمو داري.

J'ai un citron.
Tu as un citron.

من یك توت فرنگي دارم.
تو یك توت فرنگي داري.

J'ai une fraise.
Tu as une fraise.

.J'ai des kiwisمن تعدادي كیوي دارم.
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من تعدادي كیوي دارم.
تو تعدادي كیوي داري.

J'ai des kiwis.
Tu as des kiwis.

من یك آناناس دارم.
تو یك آناناس داري.

J'ai une ananas.
Tu as une ananas.

من یك سیب دارم.
تو یك سیب داري.

J'ai une pomme.
Tu as une pomme.

من تعدادي موز دارم.
تو تعدادي موز داري.

J'ai des bananes.
Tu as des bananes.

من یك گالبي دارم.
تو یك گالبي داري.

J'ai une poire.
Tu as une poire.

من یك پرتغال دارم.
تو یك پرتغال داري.

J'ai une orange.
Tu as une orange.

من تعدادي ھلو دارم.
تو تعدادي ھلو داري.

J'ai des pêches.
Tu as des pêches.

من یك ھندوانھ دارم.
تو یك ھندوانھ داري.

J'ai une pastèque.
Tu as une pastèque.

من یك انبھ دارم.
تو یك انبھ داري.

J'ai une mangue.
Tu as une mangue.

من تعدادي گیالس دارم.
تو تعدادي گیالس داري.

J'ai des cerises.
Tu as des cerises.

من یك تمشك دارم.
تو یك تمشك داري.

J'ai une framboise.
Tu as une framboise.

من یك نارگیل دارم.
تو یك نارگیل داري.

J'ai une noix de coco.
Tu as une noix de coco.

من تعدادي انگور دارم.
تو تعدادي انگور داري.

J'ai des raisins.
Tu as des raisins.

**********

درس دوم حروف تعریف ترکیبی (١)

( le, la, l', les ) حروف تعریف معین + de حرف اضافه

به فرمول زیر توجه کنید:

de + le = du
de + la = de la
de + l' = de l'
de + les = des

برای درک بھتر مطلب به مثال ھای زیر توجه کنید:

مثالتلفظ مثالترجمھ مثال

Le nom du docteurلُ ُنْم ُد ُدْکُتْغنام دکتر

Le nom de la voisineلُ ُنْم ُد لَ ُوآَزْننام ھمسایھ

Le nom de l'étudiantلُ ُنْم ُد ِلتودیاْننام دانشجو

Le nom des ruesلُ ُنْم ِد غوْینام خیابان ھا

http://french.blogfa.com/PAGE/2#
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Je sais parler français.
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ترجمھ جمالت:

.C'est le drapeau du Brésilاین پرچم برزیل است.

.C'est le drapeau de la Russieاین پرچم روسیھ است.

.C'est le drapeau de l'Iranاین پرچم ایران است.

.C'est le drapeau des Philippinesاین پرچم فیلیپین است.

.C'est le drapeau du Japonاین پرچم ژاپن است.

.C'est le drapeau de la Turquieاین پرچم تركیھ است.

.C'est le drapeau de l'Argentineاین پرچم آرژانتین است.

.C'est le drapeau des États-Unisاین پرچم ایاالت متحده است.

.C'est le drapeau du Portugalاین پرچم پرتغال است.

.C'est le drapeau de la Franceاین پرچم فرانسھ است.

.C'est le drapeau de l'Indeاین پرچم ھند است.

.C'est le drapeau des Pays-Basاین پرچم ھلند است.

.C'est le drapeau du Canadaاین پرچم كانادا است.

.C'est le drapeau de la Chineاین پرچم چین است.

.C'est le drapeau de l'Angleterreاین پرچم انگلستان است.

.C'est le drapeau des Comoresاین پرچم كومور است.

**********

درس سوم حروف تعریف ترکیبی (٢)

( le, la, l', les ) حروف تعریف معین + à حرف اضافه

به فرمول زیر توجه کنید:

à + le = au
à + la = à la
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à + la = à la
à + l' = à l'

à + les = aux

برای درک بھتر مطلب به مثال ھای زیر توجه کنید:

مثالتلفظ مثالترجمھ مثال

Une glace au chocolatاوْن گالس َا ُشُکالیک بستنی شکالتی

Une glace à la vanilleاون گالس َا لَ وانیْلیک بستنی وانیلی

Une glace à l'orangeاوْن گالس َا ُلَغْنْژیک بستنی پرتغالی

Une tarte aux pommesاوْن َتْخْت ُا ُپْمیک پای سیب(ھا)

Je sais parler français.
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ترجمھ جمالت:

من بھ موزه مي روم.
تو بھ موزه مي روي.

Je vais au musée.
Tu vas au musée.

من بھ دانشكده مي روم.
تو بھ دانشكده مي روي.

Je vais à la faculté.
Tu vas à la faculté.

من بھ مدرسھ مي روم.
تو بھ مدرسھ مي روي.

Je vais à l'école.
Tu vas à l'école.

من بھ تعطیالت مي روم.
تو بھ تعطیالت مي روي.

Je vais aux vacances.
Tu vas aux vacances.

من بھ رستوران مي روم.
تو بھ رستوران مي روي.

Je vais au restaurant.
Tu vas au restaurant.

من بھ مسجد مي روم.
تو بھ مسجد مي روي.

Je vais à la mosquée.
Tu vas à la mosquée.

من بھ بیمارستان مي روم.
من بھ بیمارستان مي روي.

Je vais à l'hôpital.
Tu vas à l'hôpital.

من بھ كوھستان مي روم.
تو بھ كوھستان مي روي.

Je vais aux montagnes.
Tu vas aux montagnes.

من بھ سینما مي روم.
تو بھ سینما مي روي.

Je vais au cinéma.
Tu vas au cinéma.

من بھ استخر مي روم.
من بھ استخر مي روي.

Je vais à la piscine.
Tu vas à la piscine.

من بھ ھتل مي روم.
تو بھ ھتل مي روي.

Je vais à l'hôtel.
Tu vas à l'hôtel.

من بھ كوه ھاي آلپ مي روم.
تو بھ كوه ھاي آلپ مي روي.

Je vais aux Alpes.
Tu vas aux Alpes.

من بھ پارك مي روم.
تو بھ پارك مي روي.

Je vais au parc.
Tu vas au parc.

من بھ باشگاه مي روم.
تو بھ باشگاه مي روي.

Je vais à la gym.
Tu vas à la gym.

من بھ كارخانھ مي روم.
تو بھ كارخانھ مي روي.

Je vais à l'usine.
Tu vas à l'usine.

.Je vais aux toilettesمن بھ توالت (ھا) مي روم.
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من بھ توالت (ھا) مي روم.
تو بھ توالت (ھا) مي روي.

Je vais aux toilettes.
Tu vas aux toilettes.

**********

Au Supermarché - درس چھارم در سوپرمارکت - اُ سوِپْغَمغِش

ترجمھ کلمات و جمالت:

 ... Au supermarchéدر سوپرمارکت ...

Bonjour, je voudraisسالم، من (می خواھم)

,du pain, du fromageنان، پنیر،

de la confiture etمربا و

du beurreکره

s’il vous plaîtلطفا

Bonjour, je voudraisسالم، من (می خواھم)

,deux pots de yaourtدو ماست لیوانی،

,un paquet de pâtesیک بستھ ماکارونی،

un pot de miel etیک شیشھ عسل و

six oufsشش تخم مرغ

s’il vous plaîtلطفا
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Je sais parler français.
ُژ ِس َپْغِل ْفغاْنِس.

من بلدم فرانسوی صحبت کنم.

ترجمھ جمالت:

من یک کیلو گوجھ فرنگی می خواھم لطفا.      
Je voudrais un kilo de tomates
s’il vous plaît

Je voudrais un kilo de pistaches s’il vous plaîtمن یک کیلو پستھ می خواھم لطفا.

Je voudrais une bouteille de coca s’il vous plaîtمن یک بطری نوشابھ می خواھم لطفا.

Je voudrais huit pommes rouges s’il vous plaîtمن ھشت سیب قرمز می خواھم لطفا.
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Je voudrais un café s’il vous plaîtمن یک قھوه می خواھم لطفا.

Je voudrais un jus d’orange s’il vous plaîtمن یک آب پرتقال می خواھم لطفا.

Je voudrais un paquet de sucre s’il vous plaîtمن یک بستھ شکر می خواھم لطفا.

Je voudrais cinq kilo de riz s’il vous plaîtمن پنج کیلو برنج می خواھم لطفا.

من دو بطری روغن می خواھم لطفا.
Je voudrais deux bouteilles d’huile
s’il vous plaît 

من یک کیلو گوشت چرخ کرده می خواھم لطفا.
Je voudrais un demi-kilo de viande hachée
s’il vous plaît 

من یک بطری شیر می خواھم لطفا.
Je voudrais une bouteille de lait
s’il vous plaît

من  یک بستنی شکالتی می خواھم لطفا.
Je voudrais une glace au chocolat
s’il vous plaît

من یک آدامس می خواھم لطفا.
Je voudrais un chewing-gum
s’il vous plaît

من یک کیلو و سیصد گرم ھویج می خواھم لطفا.
Je voudrais un kilo et trois cents
grammes de carottes s’il vous plaît

من یک پاکت کوچک فرایز می خواھم لطفا.
Je voudrais un petit paquet de frites
s’il vous plaît

**********

Le Corps - درس پنجم بدن  - لُ ُکْغْپ



ترجمھ جمالت :

?Qu'est-ce que c'estاین چیھ؟

.Ces sont les cheveuxاین ھا موھا ھستند.

.Ces sont les yeuxاین ھا چشم ھا ھستند.

.Ces sont les orillesاین ھا گوش ھا ھستند.

.C'est le nezاین بینی است.

.C'est la boucheاین دھان است.

.C'est le couاین گردن است.

.C'est le brasاین بازو است.

.c'est la mainاین دست است.

.C'est le ventreاین شکم است.

.C'est la jambeاین پا است.                   

Je sais parler français.
ُژ ِس َپْغِل ْفغاْنِس.

من بلدم فرانسوی صحبت کنم.



11/12/12 آموزش زبان فرانسوی (ابتدایی) - بخش دوم

12/12french.blogfa.com/PAGE/2

ترجمھ جمالت :

.J'ai deux mainsمن دو دست دارم.

.J'ai deux yeuxمن دو چشم دارم.

.J'ai dix doigtsمن ده انگشت دارم.

.J'ai un cœurمن یک قلب دارم.

.J'ai une têteمن یک سر دارم.

.J'ai une langueمن یک زبان دارم.

.J'ai deux jambesمن دو پا دارم.

.J'ai la peau blancheمن پوست سفیدی دارم.

.J'ai trente-deux dentsمن سی و دو دندان دارم.

.J'ai une petite tailleمن قد کوتاھی دارم.

.J'ai une grande tailleمن قد بلندی دارم.

.Je suis gros(se)من چاق (درشت) ھستم.

.Je suis maigreمن الغر ھستم.                     

**********

 این بخش در اینجا بھ پایان می رسد،
 برای ورود بھ قسمت بعدی روی این لینک کلیک کنید.

 برای دانلود فایل pdf این بخش، اینجا را کلیک کنید!

 برای تشخیص دادن جنِس اسم، اینجا را کلیک کنید!

 برای دیدن صفحھ ما در فیس بوک، اینجا را کلیک کنید!

 برای گذاشتن کامنت، اینجا را کلیک کنید!
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