
ميكنكم االستماع إلى امللّفات الصوتّية املسّجلة في هذا القرص 

املدمج MP3 بواسطة احلاسوب أو جهاز هاي فاي )hi-fi( أو 

مشّغل ملّفات MP3. يحتوي القرص على احلوارات الكاملة لكّل 

درس من دروس الكتاب. ستجدون فيه:

معلومات عن السلسلة، عن اإلطار األوروبي املرجعي العام لّلغات   • 
وبعض النصائح التي ترافقكم في الدراسة؛  

مناذج كلمات وجمل توّضح الفقرة املخّصصة لّلفظ في  • 
  بداية الكتاب؛

التسجيل بالفرنسّية للحوار وللتمرين السمعي لكّل درس.  • 
 

 نشّجعكم على استعمال زّر »التوّقف« في مشّغلكم كّلما 

A دعت احلاجة.
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املوّلفة

ولدت ريتا منور-ورديني في بيروت )لبنان(. هي حائزة على جدارة في 

اللغات احلّية من مدرسة الترجمة في جامعة القديس يوسف. عملت 

كمضيفة طيران في اخلطوط اجلوّية اللبنانّية وسنحت لها هذه التجربة 

املهنّية فرصة التواصل مع ثقافات ولغات مختلفة. 

أكملت دراساتها اللغوّية في جامعة السوربون في باريس ونالت 

ماجستير في تعليم الفرنسّية كلغة أجنبّية للناطقني بالعربّية. 

دفعتها رغبتها في مشاطرة حّبها لّلغات إلى التوّجه نحو مهنة التعليم. 

شاركت في تأليف عّدة أعمال لتعليم اللغات األجنبّية.

من أبرز مؤّلفاتها: كتاب تعليم اللغة اللبنانّية للناطقني بالفرنسّية، 

كتاب تعليم اإليطالّية للناطقني باإلنكليزّية وكتاب تعليم العربّية 

   .ASSIMIL الفصحى للناطقني بالفرنسّية، وهي جميعها من منشورات

امسح رمز االستجابة السريعة بهاتفك الذكي )smartphone( أو بحاسوبك 

اللوحي الختيار منّصة االستماع.

streaming.assimil.com  :أو انضّم إلينا على املوقع التالي

هدف: لغات

امللّفات الصوتّية متوّفرة على القرص املدمج وعلى املنّصات

A2 منهج تعّلم للمبتدئني الراغبني في بلوغ املستوى

٢٤ حوارًا  •

متارين تطبيقّية  •

كّل الكفاءات الالزمة لبلوغ املستوى   • 
CECRL( A2 اإلطار األوروبي املرجعي العام للغات(  

امسح رمز االستجابة املرّبع 

TTC € 29,90الكتشاف السلسلة

يتضّمن قرصًا مدمجًا CD MP3 )مّدته ٥٧ دقيقة( 

يحتوي على تسجيل احلوارات. امللّفات الصوتّية متوّفرة 

 ،Spotify ،Apple Music ،YouTube أيضًا على

...Deezer

www.assimil.com

للمّرة األولى، يرتكز منهج سلسلة لتعّلم اللغات 

الذاتي على معايير اإلطار األوروبي املرجعي العام 

لّلغات الذي وضعه املجلس األوروبي. 

بواسطة ٢٤ درسًا للتقّدم بطريقة تدريجّية، يخّولكم 

هذا الكتاب اكتساب الكفاءات الالزمة لبلوغ 

املستوى A2، املعروف بـ»األساسي«. 

إّن حوارات كتابنا متوّفرة مّجانًا على اإلنترنت، 

على أغلب منّصات البّث وعلى YouTube. ميكنكم 

بسهولة نقل مضمون القرص املدمج الذي يحتويه 

الكتاب على هاتفكم الذكي )smartphone( أو 

 .)iPod( على األيبود

إعداد ASSIMIL، املرجع 

لتعّلم اللغات منذ ١٩٢٩

تعّلم الفرنسّية 

مع قرص مدمج MP3 • ٥٧ دقيقة

salut

تعّلم الفرنسّية 

من مستوى املبتدئني

حّتى املستوى
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  تمارین 
۱. صّرف فعل étudier (وھو فعل من أفعال المجموعة األولى)، في المضارع 

(الحاضر)، مع الضمائر التالیة.
a. J’........................................
b. Tu .....................................
c. Vous .................................
d. Nous ................................
e. Ils .....................................

۲. ترجم ما یلي.
أ. صدیقتي: ............................................
ب. أستاذنا: ............................................
ج. معلّمتھما: ..........................................
د. أختھ: ................................................
ھـ. أبوَك: ..............................................

۳. أوصل كّل سؤال بجوابھ الصحیح.
a.  Bonsoir, je m’appelle Fadi, et 

vous ?
1.  Non, on est dans la classe de 

monsieur François.

b.  Est-ce que vous êtes dans ma 
classe ?

2.  Nous étudions et nous travaillons 
aussi. 

c.  Est-ce que vous travaillez ou vous 
étudiez seulement à Paris ?

3.  Nous travaillons à la bibliothèque.

d. Où travaillez-vous ? 4.  Bonsoir Fadi, mon prénom est 
Leïla.

٤. استمع إلى التسجیل ثم أكمل الجمل التالیة بالكلمة أو الكلمات الناقصة. 
 a. Bonsoir Fadi, mon prénom est Leïla et ............ mon amie Hoda.
 b. ............-ce que votre enseignante est aussi madame Dupont ?
c. .............. professeur est formidable, .............. explications sont très claires.
d. Ils étudient le français et ................................. au restaurant de leur père.
e. ..................... Amir et Lina ! Voici Leïla et Hoda.
f. ......................... !

٤

۳۸

المبادئ األساسّیةاألھداف

 •LES ARTICLES DÉFINIS 
أدوات التعریف 

 • LES ARTICLES INDÉFINIS 
أدوات التنكیر 

 LE PLURIEL RÉGULIER الجمع • 
السالم

 • LES PRONOMS TONIQUES  
ضمائر التوكید

 تصریف الفعل الشاّذ ALLER َذَھَب • 
في المضارع (الحاضر)

التحّیة غیر الرسمّیة• 

أسماء الجنسّیات• 

عبارات الوداع• 

۳. حوار مع صدیقة
3. DIALOGUE AVEC UNE AMIE



 VERBES DU PREMIER GROUPE أفعال المجموعة األولى  في المضارع 

(الحاضر)
 تقسم األفعال في الفرنسّیة إلى ثالث مجموعات بحسب نھایات مصادرھا وطریقة تصریفھا. فاألفعال 

 Les verbes du premier groupe  .المنتمیة إلى نفس المجموعة تّتبع نفس قواعد التصریف
أفعال المجموعة األولى ھي األكثر عدداً (۳۰۰۰ فعل) وھي أفعال سالمة سھلة التصریف.

ینتھي infinitif مصدر أفعال المجموعة األولى بـer. عند تصریف المضارع، نحذف ھذه النھایة 
ونضع مكانھا النھایات التالیة التي تختلف بحسب الضمیر:

الضمیرنھایة الفعل المصّرف بالمضارع
-eje أنا 

 -estu أنَت - أنِت  
-eil ھو 

-eelle ھي
 -ons nous نحن 
 -ez  vous أنتما / أنتم - أنتّن 
-entils ھما / ھم 
-entelles ھما / ھّن 

← انتبھوا! عندما یبدأ الفعل بحرف علّة، نحذف حرف e من آخر ضمیر المتكلّم المفرد je ونضع 
مكانھ apostrophe فاصلة علیا. مثالً: j’étudie  أنا أدرس.

تصریف فعل TRAVAILLER َعِملَ في المضارع (الحاضر)
Je travaille أنا أعمل
Tu travailles  أنَت تعمل - أنِت تعملین
Il travaille ھو یعمل 
Elle travaille ھي تعمل
Nous travaillons نحن نعمل
Vous travaillez أنتما تعمالن / أنتم تعملون - أنتّن تعملَن
Ils travaillent ھما یعمالن / ھم یعملون 
Elles travaillent ھما تعمالن / ھّن یعملَن

← لتصریف ھذا الفعل، حذفنا نھایة المصدر er- ووضعنا مكانھا النھائّیات المذكورة أعاله التابعة لكّل ضمیر. 

۳٦

● المفردات
Enchanté-e(s) ! !تشّرفنا 
Bonsoirمساء الخیر 
je m’appelle (أُدعى) اسمي
prénom اسم 
voici ھذا - ھذه / ھا ھو - ھا ھي (للتعریف  
عن شخص أو لإلشارة إلیھ)
ami-e صدیق-ـة 
Est-ce que ? ھل؟ 
classe صّف 
aussi ًأیضا  
non ال 
on أحد ما / شخص ما / المرء / نحن 
professeur أستاذ-ة 
formidable ممتاز-ة / رائع-ـة 
explication(s) (شروح) شرح 

très ًجّدا 
clair-e واضح-ـة 
travailler عمَل 
étudier درَس 
seulement فقط 
à Paris في باریس  
bibliothèque مكتبة
à la bibliothèque في المكتبة 
à / à la / au (حسب سیاق النص) في / إلى 
Bien ! !جّید 
avec مع 
sœur(s)(أخوات) أخت 
le français الفرنسّیة 
restaurant(s) (مطاعم) مطعم
père(s)(آباء) أب 
étudiant-e طالب-ـة 

۳۷



← ُیستعمل أیَضا وبخاصة في le langage familier اللغة العامّیة بدالً من ضمیر المتكلّم الجمع 
nous نحن كما رأینا في الحوار:

 .On est dans la classe de monsieur François نحن في صّف السّید فرنسوا.
← نصّرف الفعل الذي یتبعھ في الغائب المفرد.

ADJECTIFS POSSESSIFS صفات الملكّیة

یأتي Les adjectifs possessifs صفات الملكّیة قبل اسم یدّل على ما یملكھ المالك أو على 
ة في  شخص یخّصھ (كفرد من أفراد العائلة أو صدیق). یمكن مقارنتھا في العربّیة بالضمائر المتصلّ

آخر االسم والّتي تدّل على الملكّیة. 

تطابق صفة الملكّیة جنس وعدد المملوك وُتعلمنا من ھو المالك:

المالكصفة الملكّیة بالمفردصفة الملكّیة بالجمع
المملوك مؤّنثالمملوك مذّكرالمملوك مذّكر أو مؤّنث

mes ـيmon ـيma ـي je أنا

tes ـَك - ـِكton ـَك - ـِك ta ـَك - ـِك tu أنَت - أنت
ses ـھ - ـھاson ـھ - ـھا sa ـھ - ـھا il ھو

elle ھي

nos ـناnotre ـنا nous نحن

vos ـكما / ـكم - ـكّنvotre ـكما / ـكم - ـكّن vous أنتما / أنتم - أنتّن

leurs ـھما / ـھم - ـھّنleur ـھما / ـھم - ـھّن ils ھما / ھم

elles ھما / ھّن 

← أمام اسم المملوك المؤّنث الذي یبدأ بحرف علّة أو بـحرف h صامت، نستعمل صفات الملكّیة 
son - ton - mon بدالً من sa - ta - ma حّتى نتمّكن من الوصل في اللفظ بین الكلمتین. مثالً: 

mon amie  صدیقتي.

 تصریف األفعال
LE PRÉSENT المضارع (الحاضر)

لدینا في الفرنسّیة سبع صیغ صرفّیة مقّسمة إلى عّدة أزمنة واألكثر استعماالً منھا ھي صیغة 
l’indicatif الصیغة الداللّیة التي ینتمي إلیھا le présent زمن المضارع (الحاضر). 

ویدّل le présent على:
- حدث یحصل أو ال یزال مستمّراً أثناء الكالم.

- عادة تتكّرر.
۳٥- حقیقة علمّیة ثابتة.

■ فھم الحوار
بعض العبارات  والصیغ

← Bonsoir  مساء الخیر ھذه التحّیة  ال تستعمل إّال مساًء. 

← …Je m’appelle... / Mon prénom est : لكم االختیار بین ھاتین العبارتین إلعطاء 
االسم! فاألولى، معناھا الحرفّي (اسمي...) والثانیة (أنا أدعى...).  أّما الكنیة في الفرنسّیة فتسّمى: 

 .nom

← ! Enchanté تشّرفنا! نترجم حرفّیاً ھذه الكلمة بـ(مبتھج) ویمكن أن نستعملھا بالمفرد أو بالجمع، 
 e بالمذّكر أو المؤّنث إذ أّنھا تطابق نوع وعدد المتكلّم. في المؤّنث، نزید في آخرھا الحرف الصامت

Enchantée وھذا الحرف ھو عالمة الـتأنیث في الفرنسّیة كالتاء المربوطة في العربّیة. وفي الجمع 
 .Enchantés :s نزید في آخر الكلمة عالمة الجمع السالم وھي الحرف الصامت

← professeur أستاذ-ة ھذه الكلمة ال تنطبق على جنس محّدد فتستعمل للمذّكر والمؤّنث على السواء.

← كذلك الصفة formidable ممتاز-ة ال تتغّیر مھما كان جنس الموصوف.

← .Ses explications sont très claires شرحھ واضح جّداً. انتبھوا! الفاعل ھنا في الجملة 
الفرنسّیة ھو في الجمع بعكس ترجمتھ في العربّیة. ونالحظ أّن كلمة très جّداً تأتي قبل النعت في 

الفرنسّیة ولیس بعده كما ھو الحال في العربّیة.

خصائص اللغة والثقافة الفرنسّیة
تبقى باریس من أھّم المدن الثقافّیة في أوروبا والعالم ویتوافد إلیھا كّل سنة العدید من الطّالب الفرنسیین 
واألجانب بحثاً عن العلم في جامعاتھا المرموقة ونذكر منھا جامعة La Sorbonne السوربون الغنّیة 

عن التعریف. والجدیر بالذكر أّن ھذه الجامعة فتحت فرعاً لھا في اإلمارات العربّیة المّتحدة، في أبو 
ظبي بالتحدید.

← .Voici Leïla et Hoda ھذه لیلى وھذه ھدى.  في الفرنسّیة، على عكس العربّیة، ال یجوز 
تكرار الكلمات في الجملة وذلك حفاظاً على الجمال اإلنشائي.  

◊ قواعد اللغة
« ON » الضمیر غیر المحّدد LE PRONOM INDÉFINI « ON »

« Le pronom indéfini « on  الّذي یعني أحد ما / شخص ما / المرء ھو ضمیر غیر محّدد، 
نستعملھ فقط للعاقل، ُیعرب كفاعل في الجملة ویدّل على شخص أو عّدة أشخاص من دون تحدید 

الجنس أو العدد. 
← یمكن أن ینوب مكان فاعل یجھلھ المتكلّم.

← یمكن أن یدّل على مجموعة من الناس غیر المحّددین.  
← ُیستعمل كفاعل في األمثال والحكم للتعمیم.

۳٤



 تشّرفنا!

فادي: مساء الخیر، اسمي فادي، وأنت؟

لیلى: مساء الخیر فادي، اسمي لیلى وھذه صدیقتي ھدى.

فادي: تشّرفنا! ھل أنتما في صّفي؟ ھل معلّمتكما ھي أیضاً السّیدة دوبون؟

ھدى: ال، نحن في صّف السّید فرنسوا. أستاذنا ممتاز، شرحھ واضح جّداً.

فادي: ھل تعمالن أم تدرسان فقط في باریس؟ 

لیلى: ندرس ونعمل أیضاً.

فادي: وأین تعمالن؟

لیاى: نعمل في المكتبة.

فادي: جّید! آه! ھا ھو صدیقي أمیر مع أختھ لینا! ھما یدرسان الفرنسّیة 
ویعمالن في مطعم أبیھما. 

أمیر، لینا: مساء الخیر!

فادي: مساء الخیر أمیر ولینا! ھذه لیلى وھذه ھدى. ھما طالبتان مثلنا.

أمیر، لینا: تشّرفنا!

Fadi : Bonsoir, je m’appelle Fadi, et vous ? 

Leïla : Bonsoir Fadi, mon prénom est Leïla et voici mon amie 
Hoda. 

Fadi : Enchanté ! Est-ce que vous êtes dans ma classe ? Est-ce 
que votre enseignante est aussi madame Dupont ? 

Hoda : Non, on est dans la classe de monsieur François. Notre 
professeur est formidable, ses explications sont très claires. 

Fadi : Est-ce que vous travaillez ou vous étudiez seulement à 
Paris ?

Leïla : Nous étudions et nous travaillons aussi. 

Fadi : Et où travaillez-vous ?

Leïla : On travaille à la bibliothèque.

Fadi : Bien ! Ah ! Voici mon ami Amir avec sa sœur Lina. 
Ils étudient le français et travaillent au restaurant de leur père. 

Amir, Lina : Bonsoir ! 

Fadi : Bonsoir Amir et Lina ! Voici Leïla et Hoda. 
Elles sont étudiantes comme nous. 

Amir, Lina : Enchantés ! 

ENCHANTÉS ! • ٤



د. ھذه لیلى وھي جدیدة في المدرسة، مثلك.
 ..............................................................................................................................

ھـ. ادخل! - ادخلي!
 ..............................................................................................................................

۳. اقرأ الجمل التالیة وضع عالمة X في عمود vrai إذا كانت الجملة صحیحة و       
X في العمود faux إذا كانت غیر صحیحة.

vrai faux

a. Fadi Habib est de Tunis.

b. Laura Dupont est de Beyrouth.

c. Fadi est étudiant.

d. Leïla est nouvelle dans l’école comme Fadi.

 Bienvenue, vous, allez, suis, Je, il :٤. أ- اقرأ ھذه الكلمات

ب- استمع إلى التسجیل ثم أكمل الجمل التالیة بالكلمة المناسبة. 

 a. Je ............................... Fadi Habib. → Je suis Fadi Habib. :ًمثال

b. Comment ..................-vous ?

c. ...................................................... Leïla, et d’où êtes-vous ?

d. ............. suis Laura Dupont, l’enseignante. 

e. Qui êtes-..................?

f. Voici Fadi et ..................... est étudiant comme vous.

۳

۳۰

المبادئ األساسّیةاألھداف

 •  LE PRONOM INDÉFINI  « ON »  
« ON » الضمیر غیر المحّدد 

 • ADJECTIFS POSSESSIFS 
صفات الملكّیة 

 LE PRÉSENT المضارع • 
(الحاضر) 

 • VERBES DU PREMIER 
GROUPE  أفعال المجموعة 

األولى  في المضارع (الحاضر)

 تصریف فعل TRAVAILLER َعِملَ • 
في المضارع (الحاضر)

التحّیة المسائّیة• 

اسمي...• 

السؤال عن الدراسة والعمل• 

التعریف عن األصدقاء• 

۲. اللقاء األّول
2. PREMIÈRE RENCONTRE



  تصریف األفعال

تصریف ÊTRE فعل الكیان في المضارع (الحاضر) 
ُیسّمى فعل être فعل الكیان auxiliaire فعل مساعد إذ ُیستعمل أیضاً لتصریف األزمنة المرّكبة كما 

سنراه الحقاً. 

je suisأنا أكون

tu esأنَت تكون - أنِت تكونین

il estھو یكون

elle estھي تكون

nous sommesنحن نكون

vous êtesأنتما تكونان / أنتم تكونون - أنتّن تكّن

 ils sontھما یكونان / ھم یكونون

elles sontھما تكونان / ھّن یكّن

 تمارین

۱. أوصل كّل سؤال بجوابھ الصحیح.

a. Comment allez-vous ? 1. Je suis Fadi Habib.

b. D’où êtes-vous ? 2. Bien, merci.

c. Avez-vous le livre de cours ? 3. Je suis de Beyrouth.

d. Qui êtes-vous ? 4. Oui madame.

۲. ترجم الجمل التالیة.

أ. صباح الخیر، أنا لیلى نّجار.
 ..............................................................................................................................

ب. من أین أنَت؟
 ..............................................................................................................................

ج. أنا من تونس، من العاصمة تونس.
 ..............................................................................................................................

۲۸

● المفردات
Entrez ! ادخل - ادخلي / ادخال / ادخلوا   
- اُدخلَن!
Bonjourصباح الخیر / صباح النور 
monsieur سّیدي 
Qui êtes-vous ?/ من أنَت - أنِت / أنتما 
أنتم - أنتّن؟
Je suis... ...أنا    
Bienvenue ! !ًأھال  
l’enseignante المعلّمة   
D’où êtes-vous ?/ من أین أنَت - أنِت  
أنتما / أنتم - أنتّن؟
Je suis de… ...أنا من
beau - belle  جمیل-ـة  
ville مدینة  
Beyrouth est une belle ville !  
بیروت مدینة جمیلة!
livre كتاب  
cours حّصة درس  
Avez-vous le livre de cours ? 
  ھل معَك - معِك / معكما / معكم - معكّن
كتاب الدرس؟
oui نعم  
madame سّیدتي 

et و  
Beyrouth بیروت  
la Tunisie (البلد) تونس  
Tunis (العاصمة) تونس  
la capitale العاصمة  
pays بلد  
magnifique رائع-ـة 
La Tunisie est un pays 
magnifique ! !تونس بلد رائع  
Salut ! !مرحبا   
nouveau - nouvelle جدید-ة  
dans في  
l’école المدرسة  
comme vous / مثلَك - مثلِك / مثلكما   
مثلكم - مثلكّن
Elle est nouvelle dans l’école, 
comme vous. ،ھي جدیدة في المدرسة  
مثلَك - مثلِك / مثلكما / مثلكم - مثلكّن.
Comment allez-vous ?- كیف حالَك   
حالِك / حالكما / حالكم - حالكّن؟
bien بخیر 
merci ًشكرا 
pas mal ال بأس 

۲۹



■ فھم الحوار
بعض العبارات والصیغ

← .Je suis Fadi Habib أنا فادي حبیب. ھذه الجملة العربّیة ھي جملة اسمّیة. أّما في الفرنسّیة، 
فھي جملة فعلّیة إذ تحتوي على فعل être فعل الكیان المصّرف بصیغة الـprésent المضارع 

(الحاضر) وترجمتھا الحرفّیة ھي (أنا أكون فادي حبیب). فعل être في اللغة الفرنسّیة مھّم إذ ُیستعمل 
أیضاً كـauxiliaire فعل مساعد أّي أّنھ ضرورّي لتصریف بعض األفعال في األزمنة المركّبة كما 

سنراه الحقاً. 

← ? Qui êtes-vous  من أنَت؟ من أنِت؟ (من تكونان / تكونون-  تكّن؟) بالّرغم من أّننا نتوّجھ 
إلى شخص واحد، فقد استعملنا الضمیر vous  وھو ضمیر المخاطب للمثّنى أو الجمع وذلك من باب 
االحترام. ونرى طریقة المخاطبة ھذه في عّدة أمكنة في النّص إذ أّن الحوار یدور بین أشخاص یلتقون 

ألّول مّرة. 

← الحظوا في ھذا السؤال وفي غیره من أسئلة النّص، انعكاس ترتیب الفعل والفاعل. 

 Beyrouth أنا من بیروت. (أنا أكون من بیروت.): تبدأ كلمة Je suis de Beyrouth. ←
بحرف كبیر ألّنھا اسم مدینة.

← ? Avez-vous le livre de cours ھل معَك - معِك (ھل معكما / معكم - معكّن) كتاب 
الدرس؟ للتعبیر عن الملكّیة في اللغة العربّیة، نستعمل جملة اسمّیة فیھا حرف جّر أو ظرف «مع، لـِ، 

عند، لدى...» یتبعھ اسم المالك أو ضمیر عائد إلیھ. أّما في الفرنسّیة، فھناك فعل یعّبر بذاتھ عن الملكّیة 
وھو: avoir ویمكن ترجمتھ بـَمَلَك. وھو أیضاً، على غرار auxiliaire ،être فعل مساعد. سنرى 

تصریفھ في المضارع الحقاً.

ــي  ــوا! ف ــّن؟) انتبھ ــم - حالك ــا / حالك ــف حالكم ــك؟ (كی ــف حال ← ? Comment allez-vous  كی
الفرنســّیة، لیــس كّل مــا ُیكتــب ُیلفــظ. فكلمــة allez مثــالً وإن كانــت تنتھــي بحــرف z ُتقــرأ مــن دون 
أن نلفــظ ھــذا الحــرف األخیــر ألّنــھ حــرف صامــت. والحــرف الصامــت فــي آخــر الكلمــة ُیلفــظ فقــط فــي 
حالــة واحــدة: عندمــا تكــون الكلمــة التالیــة أّولھــا حــرف علـّـة فیلــزم الوصــل. ولھــذا الســبب نلفــظ مثــالً 
 a ــة ــتالیة allez تبــدأ بحــرف العلّ حــرف t فــي آخــر الكلمــة االســتفھامّیة Comment، فالكلمــة الـ

وعلینــا الوصــل بیــن الكلمتیــن لفظّیــاً. 

خصائص اللغة والثقافة الفرنسّیة

في ھذا الدرس، استعملنا في الحوار: le vouvoiement المخاطبة بصیغة الجمع ألّنھ قائم بین 
أشخاص یلتقون ألّوّل مّرة، ال تجمعھم صداقة أو قرابة. إّن طریقة المخاطبة ھذه من عناصر التواصل 

التي یجدر االنتباه إلیھا في الفرنسّیة حیث تملي قواعد اآلداب واللیاقة استعمال صیغة الجمع في 
الحاالت التالیة:

۲٦

-عند التعّرف إلى شخص جدید،

-عند مخاطبة شخص ذي مركز مرموق (كالمراكز اإلدارّیة في العمل أو السیاسة...)،

-عند التوّجھ إلى شخص مسّن إلخ.

← ُتستعمل صیغة المفرد إجماالً عند الحدیث مع أفراد العائلة، األصدقاء أو المعارف وفي بعض 
الحاالت مع األشخاص األصغر سّناً (كاألوالد مثالً). 

انتبھوا جّیداً إلى ھذه القاعدة فعدم استعمال صیغة الجمع عندما یلزم األمر ُیعتبر قلّة أدب وعدم احترام 
في الثقافة الفرنسّیة!

◊ قواعد اللغة

LES PRONOMS PERSONNELS SUJETS الضمائر الشخصّیة المستعملة كفاعل
ال وجود في اللغة الفرنسّیة للضمائر المّتصلة. أّما الضمائر المنفصلة، فمنھا ما ُیستعمل كفاعل ومنھا 

ما ُیستعمل كمفعول. سنرى في ھذا الدرس les pronoms personnels sujets الضمائر 
الشخصّیة المستعملة كفاعل: 

je      أنا

tuأنَت - أنِت

ilھو

elleھي

nousنحن

vousأنتما / أنتم - أنتّن

ilsھما / ھم

ellesھما / ھّن

ونالحظ ما یلي من خالل الجدول أعاله:

← ال وجود لضمیر خاّص بالمثّنى في اللغة الفرنسّیة. عند التكلّم مع شخصین أو عن شخصین، 
نستعمل الضمائر الجمع.

← ال فرق في النوع للضمیر المخاطب فھو واحد للمذّكر والمؤّنث.
← للحصول على ضمائر الغائب في الجمع، نزید كتابّیاً حرف s على ضمائر الغائب المفردة، وھو 

حرف صامت أّي أّننا ال نلفظھ إّال إذا لزم الوصل.

۲۷



لورا دوبون: ادخل! (ادخال / ادخلوا - ادخلَن)

فادي حبیب: صباح الخیر!

لورا دوبون: صباح النور سیّدي، من أنت؟ (من أنتما / أنتم - أنتّن؟)

فادي حبیب: أنا فادي حبیب. 

لورا دوبون: أھالً فادي! أنا لورا دوبون، المعلّمة. من أین أنت؟ (من أین 
أنتما / أنتم - أنتّن؟)

فادي حبیب: أنا من بیروت.

لورا دوبون: بیروت مدینة جمیلة ھل معك (ھل معكما / معكم - معكّن؟) 
كتاب الدرس؟ 

فادي حبیب: نعم سیّدتي.

لورا دوبون: ادخلي! (ادخال / ادخلوا - ادخلَن)

لیلى نّجار: صباح الخیر، أنا لیلى نّجار.

لورا دوبون: أھالً لیلى ومن أین أنت؟ (ومن أین أنتما / أنتم - أنتّن؟)

لیلى نّجار: أنا من تونس، من العاصمة تونس.

لورا دوبون: تونس بلد رائع! ھذا فادي وھو طالب مثلك. ھو من بیروت.

لیلى نّجار: مرحبا فادي!

 لورا دوبون: فادي، ھذه لیلى وھي جدیدة في المدرسة، مثلك.

فادي حبیب: مرحبا لیلى، كیف حالك؟ (كیف حالكما / حالكم - حالكّن؟)

لیلى نّجار: بخیر، شكراً! وأنت، كیف حالك؟ 

فادي حبیب: ال بأس، شكراً!

أھالً وسھالً
Laura Dupont : Entrez !  

Fadi Habib : Bonjour !  

Laura Dupont : Bonjour monsieur ! Qui êtes-vous ? 

Fadi Habib : Je suis Fadi Habib. 

Laura Dupont : Bienvenue Fadi ! Je suis Laura Dupont, 
l’enseignante. D’où êtes-vous ?

Fadi Habib : Je suis de Beyrouth.

Laura Dupont : Beyrouth est  une belle ville ! Avez-vous le livre de 
cours ?

Fadi Habib : Oui madame.

Laura Dupont : Entrez !  

Leïla Najjar : Bonjour, je suis Leïla Najjar.

Laura Dupont : Bienvenue Leïla et d’où êtes-vous ? 

Leïla Najjar : Je suis de Tunisie, de la capitale Tunis.

Laura Dupont : La Tunisie est un pays magnifi que ! Voici Fadi et il 
est étudiant comme vous. Il est de Beyrouth. 

Leïla Najjar : Salut Fadi !

Laura Dupont : Fadi, voici Leïla et elle est nouvelle dans l’école, 
comme vous. 

Fadi Habib : Salut Leïla, comment allez-vous ? 

Leïla Najjar : Bien, merci ! Et vous, comment allez-vous ?   

Fadi Habib : Pas mal, merci !

BIENVENUE ! • ۳
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 • LES PRONOMS PERSONNELS 
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المستعملة كفاعل
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