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Au Nom De Dieu - بنام خدا - ُا ُنْم ُد دیُی

مقدمھ
در این بخش با حروف الفبای فرانسوی آشنا می شویم٫ ھمچنین اشاره کوتاھی بھ گرامر

فرانسوی خواھیم داشت.
Dictionary (Google Translate) اگر مایل بھ شنیدن تلفظ کلمات فرانسوی ھستید، روی

Dictionary (Google) در قسمت پیوند ھا کلیک کنید و با کپی کردن کلمھ مورد نظر در
Translate براحتی تلفظ صحیح کلمات را بشنوید.

درس اول ( گرامر: انواع اسم - حروف صدادار )

انواع اسم: اسم در زبان فرانسوي داراي جنس است . ھر اسمي يا مذكر است
 مثل مرد، پسر و... و يا مونث مثل زن، دختر و... . برای اسم ھایی که ظاھرا جنس
ندارند مثل قلب، سیب، ھواپیما و...  جنس آنھا معموال قراردادي است و بايد حرف

تعريف آنھا از لحاظ مذكر يا مونث بودن حفظ گردند مثل اسِم ''قلب'' که مذکر است و
اسِم ''سیب'' که مونث است.

حرف تعريف كه ھمراه با اسم مذكر مي آيد le و حرف تعريف كه براي اسمھاي مونث
بكار برده میشود la مي باشد. ضمن اينكه حرف تعريف معین جھت اسامي يا

كلماتي كه با حروف صدادار شروع مي شوند 'l و اسامی جمع les مي باشد. مثال:

le coeurقلباسم مذکر

la pommeسیباسم مونث 

l'avionھواپیمااسمی که باحروف صدادارشروع می شود

les coeurs, les pommes, les avionsقلب ھا,سیب ھا,ھواپیماھااسامی جمع

حروف صدا دار: حروفي ھستند كه به طور مستقل تلفظ مي شوند ، يعني ھر يك از
آنھا مي توانند به تنھايي ھجايي را تشكیل دھند . در ھنگام بیان حروف صدا دار، ھوا
موقع خروج از ريه ھا با موانعي در گلو برخورد كرده، موجب لرزش تارھاي صوتي مي
گردد و سرانجام به صورت آزاد از دھان بیرون مي آيد . در زبان فرانسوي شش حرف

"A , E , I , O , U , Y" : صدا دار وجود دارند كه عبارتند از

**********

(  L'alphabete Français - حروف الفبای فرانسوی ) درس دوم
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تلفظ حروف و کلمات:

l'alphabet Françaisاللفاِبْت ِفغاْنسھ     

A ( l'avion )آ ( َلویون ) 

B ( le ballon )ِب ( لُ باُلن )

C ( le coeur )ِس ( لُ ُکْغ )

D ( le drapeau )ِد ( لُ ِدغاُپ )

E ( l'escargot )أُ ( ِلْسکاْغُگ )

 F ( la fraise )ِاف ( َل ِفِغْز )

G ( la glace )ِژْی ( َل ِگالْس )

H ( le hérisson )َاْش ( لُ ِاغیُسْن )
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H ( le hérisson )َاْش ( لُ ِاغیُسْن )

 I ( l'igloo )ای ( لیْگلو ) 

J ( la jonquille )ژی ( َل ُجْنکی )

K ( la kangorou )کا ( َل کاْنُگُغ )

L ( le lion )ِال ( لُ لیون ) 

M ( le mouton )ِاْم ( لُ ُمُتْن )

 N ( le noix )ِاْن ( لُ ُنآ )

 O ( l'orange )اُ ( لَُغْنژ ) 

P ( le pomme )ِپ ( لُ ُپْم )

 Q ( le quatre )کو ( لُ َکْتغ ) 

R ( le renard )ِاْغ ( لُ ُغَنغ )

S ( le soliel )ِاس ( لُ ُسِلْی )

T ( la tomate )ِت ( َل ُتماْت ) 

U ( le un )او ( لُ آ )

V ( la vache )ِو ( َل َوْش ) 

 W ( le wagon )ُدْبُلِو ( لُ واُگْن ) 

X ( le xylophone )ِاْکْس ( لُ ِاکسیلوفون )

 Y ( le yoyo )ِاْگِغْگ ( لُ ُیو ُیو )

Z ( le zèbre )ِزد ( لُ ِزْبغ )               

**********                                         

( Utiliser les numbres - استفاده از اعداد ) درس سوم
با اعداد یک تا پنجاه آشنا شوید:
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با استفاده از اعداد در گفتگوھای عامیانھ آشنا شوید:

Je sais parler français.
ُژ ِس َپْغِل ِفغاْنِس

من بلدم فرانسوی صحبت کنم.
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ترجمھ جمالت:
.J'ai cinq ansمن پنج سال دارم.

.J'ai quatorze ansمن چھارده سال دارم.

.J'ai vingt-cinq ansمن بیست و پنج سال دارم.

.J'ai trente-deux ansمن سی و دو سال دارم.

.J'ai quarante-neuf ansمن چھل و نھ سال دارم.           

**********

( Utiliser les couleurs - استفاده از رنگھا ) درس چھارم

تلفظ کلمات:

 utiliser les couleursاوتیلیِز ِل ُکُلْق            

noireُناْغ 

 grisْگغی

blancِبالْن

rougeغوْژ

roseُغْز

 violetویوِل

bleuِبلو

vertِوْغ 
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vertِوْغ 

marronَمُغْن 

orangeُاَغْنْژ

beigeِبْژ

jauneژوْن                             

مھم:
در زبان فرانسوی تمام اسم ھادر جمع S می گیرند.

رنگ ھا نیز به عنوان یک نوع اسم، ھنگام جمع S میگیرند غیر از دو رنگ قھوه ای و
نارنجی. برای درک بھتر این مطلب لطفا به مثال ھای زیر دقت کنید:

Je sais parler français.
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ترجمھ جمالت:
.J'ai dix crayons vertsمن ده مداد سبز دارم.

.J'ai vingt-deux jonquilles jaunesمن بیست و دو گل نرگس زرد دارم.

.J'ai trente fraises rougesمن سی توت فرنگی قرمز دارم.

.J'ai six oranges orangeمن شش پرتغال نارنجی دارم.

.J'ai deux poissons bluesمن دو ماھی آبی دارم.

.J'ai neuf pantalons noiresمن نھ شلوار مشکی دارم.

.J'ai huit lapins marronمن ھشت خرگوش قھوه ای دارم.

.J'ai quarante-cinq glaces rosesمن چھل و پنج بستنی صورتی دارم.

.J'ai une gomme blancمن یک پاک کن سفید دارم.

.J'ai trois chaussettesمن سھ جوراب خاکستری دارم.

.J'ai sept règles violetsمن ھفت خط کش بنفش دارم.

.J'ai quinze chemises beigesمن پانزده پیراھن بژ دارم.                   

**********

ترجمھ جمالت:

      ?Où habites tuتو کجا زندگی می کنی؟ 

  .Je suis étudiant(e)من دانشجو ھستم.

.J'haibte à Téhéranمن در تھران زندگی می کنم.

.Téhéran est une ville très grandتھران یک شھر بسیار بزرگ است. 

.J'habite à Parisمن در پاریس زندگی می کنم. 

 .Paris est une ville touristiqueپاریس یک شھر توریستی است. 

Je sais parler français.
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ترجمھ جمالت:
.J'habite à Mashhadمن در مشھد زندگی می کنم.

.J'habite à Tokyoمن در توکیو زندگی می کنم.

.J'habite à Shirazمن در شیراز زندگی می کنم.

.J'habite à New Yorkمن در نیویورک زندگی می کنم.

.J'habite à Moscouمن در مسکو زندگی می کنم.

.J'habite à Londresمن در لندن زندگی می کنم.

***********

این بخش در اینجا به پایان می رسد,

برای ورود به قسمت بعد روی این لینک french2.blogfa.com کلیک کنید.

+ نوشته شده در  شنبه سی ام اردیبھشت 1391ساعت 2:5  توسط مرتضی مھدوی |  7 نظر
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