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PRECUVÎNTARE 

Programul oficial hotăresce că, în clasa I-a 

gimnasială, profesorul de limba franceză se va 

mărgini la predarea părților invariabile. 

Acâstă scurtă arătare nu definesce de cât 
scopul de atins. Metoda remâne la apreciarea 

profesorului. De aceea vedem, în clasele de fran- 

țuzesce, întrebuințându-se atâtea metode. In ge- 
nere, se face elevilor un curs de gramatică şi i se 

dă exerciţii de traducere din franțuzesce în 1o- 

mânesce. | 
Cred că greșit urmeză profesorii care pro- 

cedeză astfel și că ai dreptate aceia care, lă- 

sând puțin la o parte regulele gramaticale, stă- 

ruesc mai ântâiă asupra citirei şi traducerilor 

din românesce în franțuzesce. 

Cursul de limba franceză, din care public a- 

cum partea ântâia, nu lace de cât să urmeze 

acestă din urmă metodă pe care o cred singura 

adevărată. 

Școlarul care ajunge în clasa I-a gimnasială 

ştie gramatica românescă. Nu e nevoie deci ca 

profesorul săi de franţuzesce să] învețe ce este
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un substantiv, un adjectiv, un verb, un subject, 

un compliment, o preposiție. Profesorul de limba 

franceză trebuie să “i arate care sunt deosebi- 

rile între limba ce o cunosce și aceea ce are 

să o învețe. 

In Cursul mei de limba francesă am plecat 

de Ia cunoștințele ce le a dobândit şcolarul în 

clasele primare și am căutat să le desvolt trep- 

tat, astfel în cât trecerea de la o limbă la alta 

să nu "i se pară prea grea. | 

De la prima lecţie, şcolarul citesce și tra- 

duce, și, din zi în zi, el înavuţesce vocabularul 

s&ă, mărind, prin dese traduceri din românesce 

în franțuzesce, capitalul s&ă de cuvinte tran- 

ceze și învățând tot de o dată și modul da între- 

buința aceste cuvinte. 
Regulele gramaticale sunt deduse din exer- 

iile făcute, ca o simplă constatare de fapt ; ȘCo- 

larul le va ţine minte cu atât mai uşor cu cât 

vor fi legate pentru densul de un șir de exemple. 

 Stăruesc asupra traducerei necontenite din 

românesce în franțuzesce pentru că numai astfel 

şcolarii pot înveța bine limba franceză. Să se 

gândescă profesorii că,—ori cât de bine elevii lor 

ar ști franţuzesce,— când vor voi să vorbescă 

și să scrie, denșii tot se vor gândi în românesce 

și vor fi siliți să facă în mintea lor o tradu- 

cere din românesce în franțuzesce. O vor face 

cu atât mai multă înlesnire și corectitudine cu 

cât vor fi mai deprinşi cu acestă lucrare. 

Profesorii vor găsi în Cursul mei de limba
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franceză și în Exerciţiile de citire și de traducere 

o bogată serie de exerciții care le va înlesni 

sarcina. In aceste exerciții, am căutat să nu- 

întrebuințez de cât cuvinte pe care elevii le 

aă învăţat mai înainte. Le am presintat sub 

formele cele mai variate, ca să se întipărescă 

mai bine în mintea copiilor și tot de o-dată 

am căutat ca frazele ce le vor învăța să fie cât 

se pote mai usuale ca să le folosâscă în viața 

de tote zilele. | 

Sper că Cursul mei de limba franceză va 

aduceun folos învețămentului, căci, după un an, 

scolarii care ”1 vor fi întrebuințat sub direcția 

unui bun profesor, vor părăsi clasă l-a cu un 

bogat capital de cuvinte, ştiind a citi corect şi 

fiind în stare da traduce cu înlesnire cea mai 

mare parte din fragedele lor gândiri. 

August, 1895. 
FREDERIC DAME 

PROFESOR LA LICEUL LAZĂR
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LITERILE 

LECȚIA L 

1. Literile din alfabetul francez. — Alfabetul fran- 

cez coprinde 21 consunante și 6 vocale. 

2. Literile care sună ca în românesce.—Din aceste 

27 litere, 15 consunante sună ca în românesce și a- 

nume: 

BDPIKLMUNPRSTVXAZ 
bădfjklmnprstvăz 

iar 3 vocale sună ca în românesce și anume: 

AI0 
a lo 

EXERCITIU 1. 
(Scolarul va citi, în franţuzesce, iraducând fie-care cuvânt). 

Ami (prieten). — rami (prietenul). — Or (aur). — Lor 

(aurul). — Os (0s).— Los (osul). — Il a (el are).—Midi |ami6dă, 

măedul ileă).— Major (maior)—Abri (adăpost).—L'abri (adă- 

postul). — Il proposa (el propuse). — Maladif (bolnăvicios).— 

Bal (ba). — Vizir (vizir). — Îl a sali (el 4 murdărit). — Atlas 

(atlas). — atlas (atlasul). — Joli (frumuşel) — Il lava (el 

spălă). — Sol (pământ). — Ma, (mea). — Ta (fa) — Sa (sa). — 

Si (dacă). — Par (de, pe, prin). — Parmi (printre). — II lira, 

'el va, câti).— Avril (Aprilie).—Dot (zestre).--La dot (zestrea).— 

Ordinal (ordinal). — Mal (reă). — ÎI a mal (| dore). — David 

(David). — Fil (aţă). — Marâi (Marţi). — II ira (el va merge). 

EXERCITIU 2. 
Şcolarul va scrie cuvintele din exerciţiul 1, în românesce şi în 

franţuzesce, laţă în faţă, arătând care din aceste cuvinte sunt sub- 

stantive, care articole, care pronume, care verbe, care adjective, care 

preposiţii şi care adverbe. 
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LECȚIA 1: 

3. Vocalele care se deosebesc de cele româ- 

nesci. — Vocalele care nu sună ca în românesce sunt 

UY E 

u y e 
4. Vocala U.— Vocala u are un sunet deosebit 

care nu există în românesce. Ea sună ca ui din alfa- 

betul german. 

Ex. mur (zid). — nu (gol). 

5. Vocala Y.— Vocala y — afară de casurile când 
este precedată, de o altă vocală, — sună ca i în cu- 
vîntul vin. 

Ex. pyramidal (piramidal). 
  

EXERCIȚIU 3, 
(Şeolarul va, citi, în franțuzesce, traducend fie-care cuvent.) 

Sud (miedă-di).—Lrazur (albastrul cerului).—(I acolo).- - 
II va (el merge, el se duce). — Il y va (el merge acolo). — 
Va (du-te). — | y a (este, sunt). — Tribunal (tribunal).—Futur 
(văitor). — Jury (juriu). — Il a bu (el a but). — Tu (tu).— 
Sur (pe asupra). — Mur (zid). — 1 mura (el zidi). — Il a va 
(el a văzut). — Puni (pedepsit). — Il a pu (el a putut).— Lu 
(câtit). — Lui (el, luă, î3). 

EXERCITIU 4, 
(Şcolarul va traduce, in franţuzesce, frazele următâre DI 

El a murdărit atlasul — Prietenul a băut. -- El spală 
acolo aurul.— El spăla osul. — EI a vădut adăpostul.—Prie- 
tenul bolnăvicios. — El a, ciţit. — EI îi a citit. — Pe albas- 
trul cerului. i 

EXERCITIU 5, 
_- (Șecolarul va scrie, în românesce și în franţuzesce, faţă în faţă 

cuvintele din exerciţiul 3, arătând cure din aceste cuvinte sunt sub- 
stantive, care articole, care pronume, care verbe, care adverbe.)
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LECȚIA III. 

6. Accentele ce se pun pe vocale. — In fran- 

ţuzesce, spre a arăta că sunetul unei vocale este lung, 

se pune pe acâstă vocală un accent grav (1 ); iar, 

spre a arăta că, vocala lungă se pronunţă ceva mai 

apăsat, se pune pe acea vocală un accent circum- 

fiez (A). | | 
Litera e se întrebuinţează în franţuzesce neac- 

centuată, cu accentul grav, cu accentul circumflex şi 

cu accentul ascuţit (7 ). | 

7. Reduplecarea consunantei. — Vocala care 

este urmată de două consunante la fel se pronunţă 

tot-daună mai puţin apăsată. 

  
  

EXERCITIU 6, 

(Scolarul va citi, în îranțuzesce, traducend fie-care cuvânt). 

Mâr (copt). — Îl alluma (el aprinse). — Sâr (acru). — 

Maârir (a se coace). — ÎI a. mâri (sa copt). — L'ami du major 

(prietenul maiorului). — & (la). — Râti (fript). — II frotta 

(el frecă). — II fiatta (el linguşi). — II brossa (el periă). — 

Î passa (el trecu)— ll a ri (el a rîs) — Dur (tare).— Mordu 

(anuşcat). — Bossu (cocoşat). — Finir (a sfirși, a îsprăvi)— 

Fini (sfârșit, isprăvit). — Lă (acolo). — L'âme (sufletul). 

EXERCIȚIU 7, 

(ŞScolarui va traduce, în franţuzesce, frazele următore:) 

PL frecă aurul. — Prietenul trecu. — Kl a băut la 

ami6di. — Osul bivolului. — Atlasul vizirului. — El a pe- 

depsit. — 'L d6re osul. 

EXERCITIU 8, 

(Şcolarul va scrie cuvintele din exerciţiul 6, în românesce și în 

franţuzesce, arătând care sunt articole, care pronume, care verbe.)
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LECŢIA IV. 
8. Vocala E neaccentată. — Vocala e fără ac- 

cent are două sunete : | 
10 Este aprâpe mută la sfîrșitul cuvintelor cu 

mai multe silabe și după o vocală. 

Ex. parole (cuvînt, vorbă).—mare ([baltoc).—nue (g6lă). 

20 Sună aprâpe ca ă în românesce (însă mai pu- 
ţin gutural) în monosilabe, precum şi la începutul și 
la mijlocul cuvintelor. 

Ex. je (eă).—ne (nu). —tenir (a ține). 

Observare. — In franțuzesce se pune ?l în loc de le și 
în locde la, când cuvântul ce urmează se începe cu 0 vocală. 
  

EXERGIȚIU Ș, 
(Şcolarul va citi, în franţuzesce, traducând fie-care cuvânt). 

Mâre (dudă, mură). — Măre (coptă). — Amie (prie- 
tenă). — Lramie (prietena). — La rose (trandafirul). — La 
lune (luna). — Le major (masorulj.— Le bal (balul). — Le 
vizir (vizirul). — Le sol (pământul). — Le sud (sudul). — Le 
tribunal (tribunalul). — Le jury (juriul). — Le futur (viito- 
rul). — Le mur (zidul).—Le buffle (Bivolul) —Maladie (b6lă).— 
La maladie (bdla). — La nature (natura, firea). — La rue 
(strada). — Marie (Maria). — La, patrie (patria, țera).— Lu 
rive (fermul). — La, robe (rochia). — Julie (Julia). — Dure 
(tare). — Le livre (cartea). —Lvâme (sufletul). —Cela (aceasta). 
—La, vie (viaţa). — L'âne (măgarul). — Jolie (frumuşică). — 
La cave (pivnița). — La force iputerea).—Lire (a cât, să ci- 
tescă). — La barbe (barba). 

EXERCITIU 10, 
(Școlarul va serie cuvintele din exerciţiul 9, în românesce şi în 

îranţuzesce, faţă în față, arătând care sunt substantivele, care articole 
şi care adjective). 

Observare. — Din exercițiile precedente se vede că, în 
franțuzesce, articolul masculin siugular este le sai , iar 
articolul femenin singular este la sai L. | 

„Se vede de asemenea că, în franțuzesce, articolul se 
Dune înaintea substantivuluă.
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EXERGIȚIU îi, 

(Şcolarul va citi, în franţuzesce, traducând fie-care cuvânt și 

observând că substantivele masculine sunt însemnate cu o steluţă (*). 

* Orage (furluna).— Asie [Asia).—Săre (acră).—*Nuage 

(nour).—Vite (repede). — La classe (6lasa). — Rose tranda- 

fir. — * Rire |rîs). — II sera tel va fi. — Tulipe (lalea). — 

*Plâtre [ips9s). — * Danube (Dunăre).—Samedi (sâmbătă).— 

Notre ami (prietenul nostru).— Notre amie (prietena nodstră).— 

Votre or (aurul vostru), — Votre tasse (ceaşca vostră). — 

Le vâtre (al vostru). — La vâtre (a vostră). — * Navire (00- 

rabia). — L'ltalie iltalia). — *Sable (nisip). — Rude (aspru, 

aspră). — Avare (sgârcit, sgârcilă). — Rose (trandafirii). — 

ile (insulă). —*Marbre (narmurăj.—*Sabre (sabie.— Une (0, 

una). — Promenade (plimbare, loc de plimbarei. — Malade 

(bolnav, bolnavă). — Sale imurdar, murdară). — *Ministre 

(ministru). — LL rue (el svârlă). —- La statue (statuea). — De 

(de. din, lui). La, cage (colivia). --- Il passe (el trece). — 

Me (mă, pe mine). — Te (te, pe tine). — Se (se, pe sine). 

EXERCIȚIU 12. 

(Şcolarul va scrie cuvintele din exerciţiul 11, în românesce și 

în franţuzesce, faţă în faţă, arătând care cuvinte sunt substantive, 

care articole, care adjective și care pronume. Apoi șeolarul va scrie 

substantivele nearticulate din exerciţiile 9 și 11 cu articolul, tradu- 

câ&ndu-le în românesce.) . 

EXERCITIU 13. 

(Şcolarul va, traduce, în îranțuzesce, frazele următăre:) 

Furtuna trecu. — Un trandafir frumușel. — Nisipul 

Dunărei. — Patria, mea. — O ceaşcă murdară. — Maria, va fi 

acolo sâmbătă, — Prietena vostră, a nâstră. — O lalea tran- 

dafirie. — Cartea. Juliei. — Vizirul sgâreit. — O plimbare pe 

Dunăre. — Maiorul a văzut; Italia. — Sgârcitul va, fi pedepsit, 

_— Un baltoc mic. — Prietena ta a fost bolnavă. — O coli- 

vie lată. — Paterea, bivolului. — Maria va citi cartea Juliei. 

— Barba maiorului. — Măgarul svîrlă. — O statue de mar- 

mură. — O stradă murdară. — Furtuna, trece repede.
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LECŢIA V. 
9. Vocala, E (cu accentul ascuţit). — Vocala € 

(cu accentul ascuţit) sună în tocmai ca e în;cuvântul cete. 

Ex. 6t6 (vară).—îl a 66 (el a fost).—arm6e (0ste). 
  

EXERCIȚIU 14, 
(Şcolarul va citi, în franţuzesce, traducend fie-care cuvent.) 

Le mârite (meritul) — Listude (studiul). — Le d6 (dege- 
tarul).— Maris (însurat).— Marie (măritată ).— Esope (Es0p).— 
Arrive (sosit, ajuns). — Arriv6e (sosălă, ajunsă).—Liid6e (idea). - 
—Li'idee du major (îdea maiorului). — Jarrive (ei sosesc, eii 
ajung). — Il arrive (el sosesce, el ajunge, se întâmplă). — Le 
dâsir (dorînţa). — ll arrivera (el va veni, el va ajunge, se va 
întâmpla). — ÎI a visit (el a visitat). — La pilule (hapul). — 
L'arrivâe (sosirea). — Zo6 (Joița). - Le mus6e muzeul). — Ii 
obâira (el va asculta). —. Ii a obâi (el a ascultat). — Emile 
(Emâl).— Le res6da (roseta). — Zero (nulă). — La fidslits (cre- 
dința).— La, fid6lit de ami (credința prielenului).—L'6rable 
(paltinul.)—Tât6 (pipăit). — Petite (mică!. —Pist6 (evlavie).— 
La propret6 (curăţenia). — La malpropretâ (necurățenia). — 
Le Vâsuve (Vesuvul).-—Il a prâside (el a presidar). — L'ordre 
(porunca).—Le dâpută (deputatul). — D6jă (deja, mai). — La 
vanit6 (deşertăciunea).—Vol6 (furat).— Elu (ales).— Il a pavs 
el a pavat). — Pass6 (trecut). — Pass6e (trecută) -- L'6pi 
(spicul). — Le bl6 (grâul). — L'6pine (spinul). — Aval (în- 
ghiţit).—Râalis6 (împlinit). — Btudis (studiat). — La ftumse 
(fumul). 

  

EXERCITIU 15. 
(Şcolarul va traduce, în franţuzesce, frazele următâre:) 

Prietenul vostru va fi ales deputat. — Meritul prietenu- 
lui. — Mica Maria. — Emil se duce la pivniţă. — El are o 
prietenă. — Degetarul Joiţei. — O insulă mică. — A visitat 
muzeul.—B6la bolnavului. — O stradă lată. — Sosirea, priete- 
nului vostru. — Maiorul a înghiţit hapul. — Norul a trecut.— 
Cuvântul vizirului. 

, „Școlarul va citi şi traduce, în clasă, din cartea Exerciţii de ci- 
tire şi traducere pentru Clasa I-a, Exerciţiile 1, [1, UI şi 1V.
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RECAPITULARE 

EXERGITIU 16, 

La bru (nora) — Timide (sfios, sfidsă). — Le mari (băr- 

batul). — Lastre (astrul).—La, revue (revista). — Myope (miop, 

miopă).—Fume (fumează, face fum).—Juste (drept, dreptă).— 

Le platine (platina).— La Russie (Rusia). — Vive (u401&).— 

Taxe (tază).— Fixe (fix, firă). — II porte (el portă, el duce).— 

La pluie (ploia).—Venu (venit) —- Venue (venită). — La, porte 

(uşu). — II te porte (el te portă). — Je me lave (eă, mă spăl).— 

Îl se lave (el se spală). — Une prune (o prună).— Jolie (fru- 

muşică). — La pipe (luleaua).— Îl trappe (el bale). — Le 

foss6 (șanțul); — Le mâial (metalul). 

EXERCITIU î], 

(Scolarul va traduce, în franţuzesce, razele următore:) 

Spicul de grâi. — Am visitat Italia. — Uşa: balului. — 

EI a fost acolo. — Evlavia vizirului. — Sudul Rusiei. — O 

lalea. furată, — Marmura, insulei. — A mai fost ales.— Maiorul 

fumeză. — Luleaua, generalului. — Strada ta. — Strada mu- 

zeului. — Bărbatul Mariei. — Necurăţenia bivolului. — Emil 

a, rîs.— Pământul tare. — El sparge ceaşca vstră. — Prie- 

tenul nostru a trecut Dunărea. — Deşertăciunea nurorei. — 

Tera n6stră. — Natura bâlei vostre. 

EXERCITIU 18, 

(Scolarul va scrie, în îranțuzesce şi în românesce, faţă în faţă, tote 

verbele care sunt întrebuințate în exerciţiile precedente, arătând la ce 

anume mod, timp şi personă sunt puse.) 

EXERCITIU 19, 

Deputatul a presidat. — O prună c6ptă. — Emil a citit 

cartea, Juliei. — M& spăl. — Porunca maiorului. — Un spin 

mic. — Degetarul Mariei. — Plimbarea nâstră de Sâmbătă. 

__ EI bate la uşă. — Dorinţa vizirului a fost împlinită. — 

Sosirea, bărbatului la uşă. — EI a pavat strada. — Maiorul 

are o noră sfi6să. — Degetarul de metal. — Pruna s'a copt.— 

EI m& lovesce.
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LECŢIA VI. 
10. Consunantele care există în alfabetul ro- 

mân ca şi alfabetul francez, dar aii sunete deo- 
sebite. — Aceste consunante sunt : 

GG. 

Ce gh. 
11. Consunanta C. — Consunanta ce are două 

sunete : | 

10 Inainte de vocalele a, o, u (cu sai fără ac- 
cent), înainte de o consunantă și la sfîrșitul cuvin- 
telor, e sună ca în cuvântul corb. 

Ex. cass6 (spari). — le colza (rapița). — le cur6 
(preotul). — La classe (clasa). — le lac (lacul). 

20 Inainte de vocalele e, i (cu sau fără accent) 

şi de y, consunanta, e sună ca s în cuvântul sine. 

Ex. il cessa (el încetă), — le cil (gena). 
  

EXERCIȚIU 20, 
(Scolarul va citi, în franţuzesce, traducend fie-care cuvânt.) 

La, corde (fringhia, corda, struna). — Larc (arcul). — 
II cassa (el sparse). — La, capitaie (capitala). — Cardinal 
(cardinal). — La, carpe (crapul). — La cave (pivniţa).— Le 
cuivre (arama). — La cafs (cafeaoa, cafeneaoa). — La cire 
(ceara). — La racine (rădăcina). — Le canif (briceagul). — 
Vide (gol, gdlă).— Le vice (viciul).— La justice (justiția).— 
La surface (suprafața).— Percs (găurit).— Le sac (sacul).— 
La race (neamul). — L"Ocâanie (Oceania). — Le prâcipice 
(prăpastia). — Ce (acest). — Le crâpuscule (amurgul) — Le 
csleri (felina). — La, canaps (canapeaoa). — Iei (aici). — La 
noce (nunta). — Public (public). — L'acacia, (salcâmul): — 
Lia. place (piața, locul). — La, cane (rața). — Le crime (075- 
ma). — Lavaxice (sgârcenia). — La cerise (cireșa). — La 
cuisine (bucătăria). — La câr&monie (ceremonia). 

„___ Seolarul va citi și traduce. în clasă, din cârtea Exereiţii de 
citire şi traducere pentru clasa I-a, Exerciţiile V şi VI,
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EXERCIȚIU 21. 
(Şcolarul va citi şi apoi va traduce, în românesce, frazele ur- 

mătore :) 
pi 

Ii placa (el puse). —Une cl6 (0 cheie). — La corde de 

Pare. — Îl a regu le canif. — La capitale de Pltalie. — La 

justice du tribunal. — La cave du caf6. — Îl cassa la corde. — 

La noce du mari. — Le lac (lacul). — La carpe du lac. — 

Une place vide. — La bru timide. — La porte de marbre. — 

Il a regu le sac vide. — La bosse (cocdșa). — La bosse du 

bossu. — Partir (a pleca). — La table (masa). — Le Russe 

(Rusul). — La tasse du Russe. — Vid6 (golit). -— Cru (credut). 

— Il a cass6 l6pi de blă. — Ila su (el a ştiui). — Îl sera 

(el va fi). 

EXERCIȚIU 22, 

(Şcolarul va traduce, în franţuzesce, frazele următore:) 

Arcul nostru. — Emil merge la plimbare. — Rădăcina 

rapiţei. — Sacul golit. — EI va fi aici Sâmbătă. — Prietena 

sea, a n6stră, a vâstră. — Nisipul lacului. — EI a pipăit spi- 

cul. — Clasa g6lă. — Spicul s'a copt. — Cheia, uşei.. — Capi- 

talei Danemarcei. — Emil duce un crap. — Canapeaua, cafe- 

nelei.— O ceașcă de cafea.— EI Jovesce zidul.— Spinul tran- 

dafirului, — Sudul Rusiei. 

EXERCIȚIU 23, 
(Scolarul va traduce, în românesce, frazele următâre:) 

Il a vu. —l ari. —lasu.—lla pu.— ll a tât6.— 

Il a fini. — Ul a tudi6. — Il sera, vu. — Il a cass. —ll 

a viQ6. — [l sera, râalisă. —1l sera cass6. — Il sera vid6.— 

Il a 6t6 vu. —1 a 6t6 cass6.—lla 6t6 vide. —Il a sru. — 

Il sera, cru. — Il a 6t6 cru. — Il sera 6lu.— Îl a 6t6 regu— 

II sera requ. — Il a habit6 ici. — Il a, 6t6 fatigu6. — Il sera 

gusri. — Îl a achetâ. — Îl sera, leve. 

(Scolarul va citi şi traduce, din cartea Exerciţii de citire și tra- 
ducere pentru clasa I-a, Exerciţiile VII și VIIL 

2



LECȚIA VII 
12. Consunanta H. — Consunanta h, în franțu- 

zesce, nu se aude la citit. 

Ex. habit6 (locuit). — hupps (moțal). 

  

EXERCIȚIU 24, 

_(Şcolarul va citi, în franţuzesce, traducend fie-care cuvânt.) 

Habile (dibaciă, dibace, îndemânatec, îândemânatecă).— 

T'habilet (dibăcia). — La hâte (graba). — Lhabitude (0bi- 
ceiul).— Hardi (îndrăsneţ).— Hardie (îndrăsneață).— L'hâtel 

otelul). — La hutte (coliba). — La huppe (moțul). — Humide 

(umed, umedă). — Trahir (a trăda). — Trahi (trădal). -- 

L'humidit6 (umedeala). — Jhabite (eă locuesc). — Il habite 

(el locuesce). — Huit (opt). — IPhâpital (spitalul). — Iihâte 
(spele). — Habit6 (locuit). — Habitee (locuită). 

EXERCIȚIU 25. 

(Scolasul va traduce, în franțuzesee, frazele următore:) 

Ospele lui Emil. — El a trădat patria sa. — O colibă 
umedă. — Umedeala, lacului. — Vizirul a primit briceagul 
prietenului. maiorului. — El a fost la spital. — E locuesc 
aici. — Graba nurorei. — Dibăcia bărbatului. — Graba, sa de 
a pleca. — Locul umed. — Salcâmul are o rădăcină. — 
Merge la plimbare pe lac. — Prietenul vostru a fost tră- 
dat. — O colibă locuită, 

Observare. — Se vede din exerciţiile 24 și 25 că, deşi 
h nu se aude la citit, totuşi sunt două felură de h în franțu- 
zesce: h mut şi h aspirat. 

Când, un substantiv articulat se începe cu un b mul, 
se pune înaintea luă L în loc de le sai de la: iar când sub: 
stantivul articulat se începe cu unh aspirat, se pune în 
întea lui le sai la, 

a ajecui le esa serie, în românesce şi în franţuzesce, faţă în faţă, 
| r ve, întrebuințate în exerciţiile > arătân 
genul fie-cărui.) ” iile precedente, 
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LECŢIA VIII. 

14. Consunanta G&.—Consunanta g ale, în fran- 

țuzesce, două, sunete : , 

10 Inainte de vocalele a, o; u (cu sai fără accent) 

saii înainte de o consunantă, g sună ca g în cuvântul 

gură. 
. 

Ex. gâi€ (stricat). — bague (inel). — glace (ânghiețat). 

20 Inainte de vocalele e, i (cu sau fără, accent) 

şi înainte de y, consunanta g sună ca j în cuvântul 

joc. 

Ea. Gâmir (a geme). — juge (judecător). 

  

ÎN 

EXERCIȚIU 96. 
(Şcolarul va, citi, în franţuzesce, traducând fie-care cuvânt.) 

Le gân6ral (generalul). — Le juge jugea (judecătorul 

judecă). — Une image (o icoană). — Sage (cu minte). — Le 

sage înțeleptul. — L'6glise (biserica). — La fatigue (oste- 

neala). — Le fromage (brânza). — Grise (sură). — L&gume 

(zărzăvat). — Fatigus (ostenit). — La glace |oglinda, ghăațo, 

înghăeţata).— Gusri (vindecat). — La, grappe (căorchina). — 

La, figue (smochina). — Gusrir ia vindeca, d se vindeca). —Le 

mariage (căsătoria). —Le g&nie (geniul).— Il a gusri (s'a vin- 

decat). — Le gu6 (vadul). — Le cigare (ţigara). 

EXERCIȚIU 21- 
(Şcolaral va.traduce, în franţuzesce, frazele următoare:) 

Preotul bisericei. — Rața înnoată pe lac. — Prietenul 

nostru a putut vindeca, bolnavul. — Maria are 0 prietenă cu 

minte. — Icoana, clasei. — Oştirea a trecut vadul. — Maiorul 

aprinse ţigara generalului. — Oglinda cafenelei. — Emil a fost 

la vânătâre. — Bolnavul nostru sa vindecat..— Boala bol- 

navului. — Joița a fost la biserică. 

(Şcolarul va, citi şi traduce, din cartea Exerciţii de citire și tra 

ducere pentru clasa l-a, Exerciţiul IX.
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LECŢIA IX. 
15. Sunetul CH. — In franţuzesce ch are două 

sunete : 

109 In genere, înainte de o vocală, ch sună ca ș 

în cuvântul şină. | 

Ex. charit6 (milostenie). — dâchu (căzut). 

20 Inainte de o consunantă, ch sună ca c în cu- 

vântul corb. 

Ex. le chiore clorul). 

  

EXERCITIU 28, 
iScolarul va citi, în franţuzesce, traducend fie-care cuvânt.) 

La chute (căderea). — La, chose (lucrul). — La chemise 
(cămaşa). —- Le pâchs (păcatul). — La vache (văca). — Le 
cheval (calul). — A cheval (călare). — La, chimie (hâmia).— 
Achet6 (cumpăra. — Lâche (imișel, misea). — La lâchet6 
(mişelia). — La. cloche (clopotul). — Il crache (el scuipă). — 
La Chine (China). — La broche (frigarea). — La, charrue 
(plugul).—Fâch6 (supărat). —Il a pu (el a putut).— Il marche 
le umblă). — Dechir6 (rupt). — Dâchirâe (ruptă). — Riche 
(bogat, bogată). — Lihorloge (ceasornicul). 

EXERCIȚIU 29. 
(Şcolarul va traduce, în franţuzesce, frazele următore:) 

"Maria a cumpărat un inel. — Capitala Bulgariei. — Clo- 
potul de aramă. — Vizirul a fost supărat. — O smochină stri- 
cată. — Un lucru sfirşit. — Bărbatul Joiţei a cumpărat plu- 
gul lui David. — Emil a fost la plimbare călare. — Milos- 
tenia vizirului — O cămaşă ruptă. — Maria a, rătăcit -vaca 
nOstră.— Prietenul nostru a fost mişel.—lLa frigare. — O vacă 
bolnavă. — Calul a putut umbla, 

(Şcolarul va citi şi traduce, din cartea. Exerciţii de citire şi tra- 
ducere pentru clasa I-a, Exerciţiul X). i |
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RECAPITULARE 

EXERCIȚIU 30, 

(Şcolarul va citi în franțuzesce şi apoi va traduce în românesce 

frazele următâre:) ' - 

Zo6 a achet6 ă Emile une figue. — La chute du che- 

val. — Marie a dâchir6 sa, robe. — David a su ja. chose. — 

Le l&gume gât6 par la pluie. — La grue grise. — L'orage 

cessa, sur le lac. — David proposa â Emile une charrue. — 

Une vache malade.—Lw major arrive de Chine.—Le visage 

fatigu de votre ami. — Une bague d'or. — Îl a pos6 le fro- 

mage sur la table. 

EXERCIȚIU 31, 

(Scolarul va. traduce, în franţuzesce, frazele următâre:) 

Mişelia, prietenului vostru. — Osteneala calului. — Ma- 

ria a fost cu minte. — Emil scuipă pe uşa clasei. — David 

a studiat himia. — Aceasta se va întâmpla. — Mişelia băr- 

batului. — Fript la frigare. — Joița a putut pleca. — Bă lo- 

cuese o colibă umedă. —— A primit zestrea. — Generalul a 

rî3. — Ceremonia, căsătoriei. — Măgarul bolnăvicios.—Vizirul 

a primit inelul. 

EXERCIȚIU 22, 

(Şcolarul va traduce, în îranţuzesce, frazele următoare:) 

Un trandafir furat. — O aţă ruptă. — Fumul Vesuvului. 

—Crima pedepsită. — Cafeneaua are O pivniţă.— Joița a fost 

cu minte. — El a spart ghiaţa.—David a pus înghiețata pe 

masă. — Clopotul bisericei a fost spart. — Judecătorul a 

cumpărat cartea. — Emil va sosi călare.— Maiorul a fost su- . 

părat. — Maria, a spart o ceaşcă.. — Bivolul umblă. — Prie- 

tenul nostru sosesce din Bulgaria. — Ceasornicul bisericei.— 

Joița, ba credut. —- Maria a studiat — Emil va fi ales.
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LECŢIA X 

16. Sunetul SC. — In franţuzesce, se, înainte de 

i și e (cu sau fără accent), sună în tocmai ca, Ss în cu- 

vântul sete; iar înainte de a, o şi u (cu sai fără, ac- 

cent), sau înainte de o consunantă, sună ca sc în cu- 

vântul scară. 

Ex. la, scie (ferestreul). — fiscal (fiscal). 

17. Sunetele PH şi TH. — In franţuzesce, ph 

sună în tocmai ca î în cuvântul îoc. 

Ex. le photographe (fotograful). 

Iar th sună întocmai ca t în cuvântul toc. 

Ex. la thâorie (leoria). — le thââtre (featrul). - 

  

EXERCITIU 33 

(Şcolarul va citi, în franţuzesce, traducend fie-care cuvânt.) 

II scie (el taie cu ferestreul). — Lorthographe (ortogra- 
fia). — La photographie (fotografia). — Le phosphore (fos- 
forul). — lvorpheline (orfana). — Le th6 (ceaiul). — Cachet€ 
(pecelluil). — Une phrase lo frază). — Le philosophe  (filo- 

- soful). — La, philosophie (filosofia). — Philippe (Filip). — La 
phtisie (oftica). — Phtisique (oflicos, ofticoasă). — IL brâle 
(arde). Sa 

EXERCITIU 34 

(Scolarul va traduce, în franţuzesce, frazele următâre:) 

Rochia orfanei. — Emil a beut ceai. — Fosforul arde. 
— Bărbatul Joiţei a cumpărat un ferestrei. — Pe piaţa 
teatrului. — Fotografia, generalului. — O cirâşă, coaptă. — Pi- 
băcia fotografului. — Filip are o prietenă ofticâsă.. — Or- 
fana a citit o frază. — David a studiat filosofia. 

Şcolarul va, citi şi traduce, din cartea Exerciţii de citire şi de tra» 
ducere pentru clasa l-a, Exerciţiile XI şi XII. : 
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LECȚIA XL 

18. Silabele AU și EAU. — Silabele au și eau 

sună, în franţuzesce, ca o în românesce (ceva. mai 

apăsat). 

Ex. Paudace (îndrăsneala).—leau (apa). 

CI
 

EXERCIȚIU 35, 

(Scolarul va, citi, în franţuzesce, traducând. fie-care cuvânt.) 

L'Autriche (Austria).—t'6paule (umărul). — Chaude (cal- 

dă). — Le bateau (luntrea). — Une chaussâe (0 şosea). — 

Chauss (încălțat). _— La. faute (greşeala). — Le bouleau 

(mesteacănul). — La cause (pricâna). — Le rideau (per- 

deaoa). — Chauve (pleşuv, pleşuvă). — Le taureau (taurul) — 

Autre (alt, altă). — Liautre (cel-ali, cea-baltă). — Le tableau 

(tabla, tabloul). — Sauvage (selbatic, selbatică). — Le cha- 

meau (cămila).—Le corbeau (corbul). —Le couteau (cuţituli.— 

La pauvrets (sărăcia). — Pauvre (sărac, săracă). — Beau 

(frumos). ” 

EXERCIȚIU 36. 

(Scolarul 'va traduce, în franțuzesce, frazele următoare:) 

Greşeala Joiţei. — O orfană săracă. —Vizirul pleşuv. — 

, doare umărul. — Capitala Austriei. — O luntre pe lac. — 

Pabla clasei. — Cea-laltă, prietenă, --— Friumosul cuţit al lui 

David. — Judecătorul judecă pricina. —— Apa va fi caldă. — 

Mawia a, rupt perdeaua. — Calul selbatie. — S'a dus la plim-: 

bare la şosea. — Filip & incălţat pe maior. — Um&rul bivolu- 

lui. — Sala, de studii. - Coc6şa cămilei. — Maria a pirmit 

cea-Paltă. — Corabia nostră. — Luntrea vostră. — Emil a 

citit, carțea, cealaltă. — "ȘI a vezut greşeala. — Maria acum 

părat cuțitul cel-alt. 
" 

Scolarul va citi şi traduce, din cartea Exerciţii de citire şi tra- 

ducere pentru clasa I-a, Exerciţiile XII și XVI.
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LECȚŢIA XII 

19. Silaba 0OU.—Silaba ou, în franţuzesce, sună 
în tocmai ca u în cuvântul gură. 

Ex. fou (nebun). — le clou (cuiul). 
  

EXERCITIU 35, 
(Şcolarul va, citi, în franţuzesce, traducend fie-care cuvenit.) 

Le coude (cotul).—Le trou (gaura, borta).—La, bravoure 
(vitejia). — Tramour (iubirea). — La, bougie (lumânarea de 
spermanțet). — Le joujou (jucăria). — Le jour (diua). — Le 
journal (diarul). — La journaliste (diaristul). — Le doute (ân- 
doislă). — Le cou (gâtul). — Nouveau (no). — La cour 
(curtea). — II joue (el se jăcă). — II a jous (el s'a jucat). — 
La poule (găina). — Le bouc lțapul). — Oui (da) — La, bou- 
che (gura). — Le chou (v6rza). — La ponle couve (găina 
clocesce.. — O0u (saă). — O0Oă (unde). — Trou6 (găurit, bor- 
tit). — La, bourse (punga) — Coupe (tăiat). — Le sac trou6. 

EXERCIȚIU 36, 

(Scolarul va traduce, în românesce, frazele următore:) 

La bravoure du gânsral. — Il a mal au coude. — Actil 
jou6 ? Oui.--I/amour de la, mâre.—Il alu le nouveau journal.— 
Le joujou de Marie. — Le cou de ia poule. — Le doute de 
Vorpheline. — Riche ou pauvre. — La rue oă j'habite. — 
Pour !pentru, spre).—La. plume (pana, condeiul). 

EXERCITIU 31, 
(Şcolarul va traduce, în franțuzesce, frazele următore:) 

Da, Emi! la vădut.— Curtea, unde ciocesce găina.— Maria 
a furat, jucăria orfanei. — Ziua trece repede. — David se 
joacă. — Gura, ţapului. — Filip aprinse luminarea, de sper- 
manţet. — Noul ziarist sosesce marţi. —Iubirea Mariei pentru 
mica; orfană. — Nebun sai cu minte.— Pana găinei.—Condeiul 
lui Emil. 

(Şcolarul va citi şi traduce, din cartea Exerciţii de citire şi tra- ducere pentru clasa, I-a, Exerciţiul XV.) 
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EXERCIȚIU 38. 
(Şcolarul va citi, în franţuzesce, traducând fie-care cuvânt.) 

Le saule (salcia). — Le veau (viţelul). — Jaune (galben, 

galbenă).—Le gâteau (prăjitura).—Le marteau (căocanul).— 

Paul (Puvel). — Le drapean (steagul, drapelul). — Le carreau 

(giamul).— Le plateau (podişul, țava).— Je saute (eă sar). — 

Îl saute (el sare). — Je me sauve (eă fugi. — II se sauve (el 

fuge). — Au bal (la bal). 

EXERCIȚIU. 39, 
(Şcolarul vă traduce, în franţuzesce, frazele următoare :) 

Viţelul sare pe podiş. — Un trandafir galben. — Pavel 

a cumpărat o prăjitură orfanei. — David a furat ciocanul. — 

Steagul oştirei. — Joița a pus prăjitura pe O tavă. — Vaca 

fuge. — Emil a văzut un tabloi frumos la muzăă. — Salcia 

sai mesteacănul. — Joița a spart giamul. 

EXERCIȚIU 40, ” 

__ (Şcolarul va, citi, în franţuzesce, traducend fie-care cuvent:) 

Le poudre (praful, iarba de puşcă).— Îl trouve (el gă- 

sesre).— Le bijou (găuvaericaoa). — [Il ouvre (el deschide).— 

Rouge |roşiă, roşie) — La soupe !Supă, ciorba). — Le sou 

(gologanul). — La. route (drumul). — Toute (totă). — Touffu 

(stufos) — Il a voulu (el a voîi)- —— Bvamnoui (leşinat). — Mou 

(moale). —Mourir (o muri, să morăi.—La courge (dovlecelul). — 

La roue (rdta). — Souple (mlădios, mlădiosă). — La jalousie 

igelozia).— La, foudre (trăsnetul). -— Il secoue (el scutură).— 

îl loue (el laudă. el închiri6ză). —Lou6 (lăudat, ânchiriat).— 

Il souffle (el suflă). — Coat (costat). — La rougeole (poja- . 

rul). — Une soucoupe [0 farjuridră). 

EXERCIȚIU 41, 

(Şcolarul va traduce, în franţuzesce, frazele următore:) 

Emil se joacă pe, drum. — Ciorba caldă. — Bolnav de 

pojar. — Taurul deschide gura. — Maria, a cumpărat o rochie 

roşie. — Generalul a voit să moară. — Farfuridra ceşcei. — 

Pavel găsesce gologanul pe masă. — V6rză saii dovlecelui. — 

Gelozia bărbatului. — David închirisză o colibă. 

(Scolarul va cit: şi traduce, din cartea Exerciţii de citire şi de 

traducere pentru clasa l-a, Exerciţiul XIV. .
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LECȚIA XIII. 
20. Silaba EU. — Silaba eu sună, în franţuzesce, 

ca & în cuvântul păr (însă ceva mai apăsat și rostit 

din buze, iar nu din gât). 

Ex. le neveu (nepotul). —le feu (focul. 

EXERCIȚIU 42, 
(Scolarul va citi, în franţuzesce, traducând fie-care cuvânt.) 

Le cheveu (firul de păr). — Neut noii). — Neut (nouă).— 

L/heure (ceasul).— Le veut (v&duvul). — La veuve (văduva).— 

Peu (puțin). — Peu ă peu (putin câte puțin). — Le peuple 

(poporul)—Jeune (tânăr, tîneră).— Le jeu (jocul). — La peur 

(frica. — Dieu |Dumnedeă). — Îl a peur (îi e frică). — Le 

malheur (nenorocirea). —Jeudi [.Joî).—Je pleure iei plâng).— 

Il pleure (el plânge). — Pleur6 (plâns). — Le meuble (mo- 

bila). — Aveugle (orb, oarbăj. — La chaleur (căldura). — Seul 

(singuri. — Le pieu (parul. 

EXERCIȚIU 43, 
(Scolarul va traduce, în franţuzesce, frazele următore:) 

Lui Pavel îi e frică. —Orbul umblă singur.—Săracul 'și 

plânge nenorocirea. — O găină tînără. — Căldura zilei. — 

Nebunul a spart mobila văduvului. — Orfana a cumpărat pu- 

țină brânză. — Dumnezeiă a voit. — Prietena, v&duvei lui Da- 

vid. — Nepotul lui Emil. — Orfana plânge de frică, 

EXERCIȚIU 44, 
(Scolarul va citi, în franţuzesce, traducend fie-care cuvânt.) 

La, demeure (locuinţă). — Je demeure (ei locuesc, e 

rămân). — II. demeure (el locuesce, el rămâne). — Bleu (al- 

bastru). — Bleue (albastră). — Le saule pleureur (salcia ple- 

toasă). — La, fleur (florea). Le brasseur (berarul).—Heureuse 
(fericătă).—Le chou-fleur (conopida). — Fleuri (înflorit).— Le 
milieu (mzjlocul). — La douceur (blândeța). — le ramoneur 
(coșarul). — Leur (lor). — Le leur (al lor). — La leur (a lor)— 
Le relieur (legătorul de cărți). — Se trouve (se află, se găsescel. 

EXERCIȚIU 43, 
(Scolarul va traduce, în franţuzesce, frazele următore :) 

Locuinţa generalului se află pe piaţa teatrului. — Prie- 

tenul lor saă prietena lor. — Blândeţa văduvei. — O vârză 
stufâsă. — 0 lore albastră. —- Vaca va fi a, lor. — David 
laudă pe Dumnezei. — Berarul se găsesce fericit. acolo unde 
locuesce. — Mijlocul florei. — Apa albastră a Dunărei; 
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RECAPITULARE 

EXERCITIU 46, 

(Şcolarul va traduce, în frunţuzesce, frazele următore:) 

Pavel a furat cartea lor. — Maria găsesce orfana, feri- 

cită.— Emil scutură salcia.— Noul coşar a trecut p'aici joi.— 

Unde se află Pavel? — Joița a citit diarul ? — Da, la citit.— 

A plâns? — Unde merge? — Indoisla ziaristului. 

EXERCIȚIU 41. 

(Scolarul va citi, în franţuzesce, traducând fie-care cuvânt). 

Mur (coptț.—Mâre (coptă).—Sur (acru).—Sure (acră). — 

Râti (fripe). — Râtie (friptă).— Dur (tare). — Dure (lare) — 

Rose (trandafiviă). — Rose (trandafirie). — Rude (aspru).— 

Rude (aspră).— Avare (sgârcit).-- Avare (sgârcită).— Large 

(lat). — Large (lată). — Elu (ales). — Blue (ales). — Timide 

(sfios).— Timide (sfidsă).— Juste (drept).— Juste Idreptă) — . 

Myope (1nî0p).— Myope miop) — Fixe (fi) — Fixe (fiză).— 

Lâche (mişel).— Lâche (mişea). — Bossu (cocoșat).— Bossue 

(cocoşată). — Habile (dibacii). — Habile (dibace).— Joli (fru- 

muşel). — Jolie (frumuşică). — Nu (gol). — Nus (goală). — 

Vif (uvoiă|.— Vive (pidie).— Maladit (bolnăvicios).— Maladive 

(bolnăvicădsă). — Sâr (sigur). — Sâre (sigură). 

Observare.—Se vede, din exercițiul 47, că, în franiu- 

zesce, se formeză, femininul la adjectiv adăugând un e mut 

la forma masculinuluă. Ex. mâr, mâre. 

“Dacă, la masculin, adjectivul este terminat cu un e 

mut, el nu se schimbă la feminin. EX. rose, TOse. 

Dacă, la masculin, adjectivul se sfârsesce Cu CONSU- 

namta î, la feminin acestă consunantă se schimbă în v şi 

se adaugă un e mut. EX. vif, vive. 

EXERCIȚIU 48, 
(Scolarul va serie la femenin adjectivele următore:) 

Aimable (plăcut)—Poli (polălicos).— Agile (sprânten).— 

Rapide lrepedej.— Dificile (greăt).— Brave (viteaz). — Fertile 

vroditor). — Actif (muncitor, harnic). — Bleu (albastru). — . : 

Neuf (n0ă). — Aigre (oțeţii). — Veuf (văduv). — Maussade 

(posac). — Ivre (beat). — Docile (supus). — Stsrile Isterp).— 

Dâaisif (hotărîtor). — Chstit (pipernicit). — Lippu (buzat).— 

Charnu (cărnos). — Utile (folositor). — Seul (singur). 

Şcolarul va citi şi traduce, din cartea Exerciţii de citire şi tra- 

ducere pentru clasa. I-a, Exerciţiile XVII şi XVIIL și XIX.



LECȚIA XIV. 
21. Vocalele E și £ (cu accentul grav și cu ac- 

centul circumilex). — Vocala & (cu accentul grav) 

sună mai apăsat de cât €. 

Ex. Le păre (tatăl). — la, măre (mama). 

Vocala 6 (cu accentul circumflex) sună ceva mai 

apăsat de cât €. | 

"Ex. mâme (chiar). — la fâte (sărbătorea, serbarea). 

Observare. — Silabele 8s şi ât sună cea dânitii, ca 6, 

jar cea d'a doua ca €, fără însă să se audă consunanta 
finală. 

  

EXERCITIU 49, 

(Seolarul va citi, în franţuzesce, tradueend fie-care cuvent.) 

L'ăre (era). — Le frăre (fraiele).— La Grăce (Greci).— 

Le mâme (același). — La mâme (aceași). — La châvre (ca- 
pra).— La, lăvre (buza). — Amăre |amară).— La, fâve Ibobul).— 

Une nâfle (o moşmdlă). — Le châne (stejarul). — La, sphăre 

(sfera). — Le remâăe (leacul). — Lâgăre (uşoră). — Le fidvre 
(frigurile). — La, mâche (fitilul). — L'annâe dernitre (anul 
trecut).— Fidre (mândră).— Le prophâte (proorocul). — L'6- 
bâne (abanosul). — Le colăre (mânia). —- Le theme (tema). — 
Demi (jumstate). — Une demi-heure (o jumătate de ceas). — 
La, l6găretă (usurință). 

EXERCITIU 50, 

(Şcolarul va, traduce, în franțuzesce, frazele următore :) 

Mânia lui Dumnezeii. — Capra sare. — Fratele priete- 
nului lor. — Leacul folositor. —-Orfana pipernicită. — Luntrea 
de abanos. — Ţărmul Greciei. — Anul roditor. — Era, proro- 
cului. — Moşmola odptă. — Chiar dacă a spart giamul, — 
O zi de s&rbătâre.— Prietenul mamei mele. — O sferă, uș6ră.— 
Fitilul lumînărei. — Un lucru folositor. — Buza cărnâsă. —- 
Pământul sterp.
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- „EXERCITIU SI, 

(Şcolarul va citi, în tranţuzesce, traducând fie-care cuvânt.) 

L"6lăve (școlarul, şcolărița).—La riviăre (gârla, rîul).— 

Le modăle (modelul). — La tâte (capul) — Le râve lvisul).— 

Je râve (eă visez). — Il reve (el visează). — REv6 (visat). — 

Le carâme |postul). — Le caractâre (firea, caracterul) — La 

biâre (berea). — La pâche (persica, pescuit). — Le frene (fra- 

sinull.— Le beau-păre (socrul). _—Le beau-frăre (cumnatul).—- 

L'6cole (şcola). 

EXERCIȚIU 52, 

(Şcolarui va traduce, în franţuzescc, frazele următâre:) 

Socrul Joiţei. — Emil a beut bere. — O şcolăriţă su- 

pusă. — Visul vizirului. — Firea posacă a lui Pavel. — doi 

şcolarul a fost la: şeolă. — 1, a6re capul. — David a fost la 

pescuit. — Maria a cumpărat o persică, coptă. — Condeiul 

şcolarului. 

EXERCITIU 53. 

(Şcolarul va citi, în franţuzesce, traducend fie-care cuvânt.) 
N 

Le grâle (piatră, grindâna).— II grâle (cade piatră). — 

La, Suăde (Suedia). — La Norvâge (Norvegia). — La comâte 

(comela). — Le ministere (mânisterul). — Bâte (prost, pros- 

tă). — Sâvăre (aspru, aspră, straşnic, strașnică). — La, pice 

(încăperea, piesa. — La barriăre (bariera). — Je lăve (e 

ridic). — Je me l&ve (e me scol). — 11 se lăve [el se scdlă).— 

Levs (sculat, ridicai). — Châre (scumpă). 

EXERCITIU 54. 

(Şcolarul va traduce, în franţuzesce, frazele următore:) 

Capitala Suediei. — Caderea ministerului.— O piesă de 

teatru.— M5 scol repede.— Emil a vădut 0 cometă. — Ridie 

capul.—Pavel a ridicat perdeaua.—bPiatra a stricat grâul.— 

O di de post. — Fratele cumnatului Mariei. — Filip vis6ză. 

— Spârcit saă prost. 

Scolarul va citi şi traduce, din cartea Exerciţii de citire şi tra- 

ducere pentru clasa I-a, Exerciţiile XX şi XXL)



LECȚIA XVL 

93. Silaba ER. — Siluba er are, în franţuzesce, 

două sunete : 

1. In tâte monosilabele, în câte-va bisilabe şi atunci 

când este urmată de o consunantă, silaba er sună 

ca er în cuvântul cer. 

„Ex. la mer (marea). — le fer (fierul).—Lhiver (iarna). — 

perdre [a pierde). 

2. La sfirşitul cuvintelor cu mai multe silabe, 

er sună ca €, fără să se audă consunanta r. 

Ex. jeter (a arunca). — le prunier (prunul). 

  

| EXERCIȚIU 55. 
(Şcolarul va citi, în franţuzesce, traducend fie-care cuvânt.) 

Le lever (sculatul, ridicatul, râsăritul). -— Le coucher 

(culcatul, asfințitul). — Joarnalier (zilnic). — Amer (amar).— 

Lâger (uşor). — L'ermire (pusinicul).. — Diner (a prânzi). — 

Le dîner (prânzul).—Verdir (a ânverdi).—Verdi (ânverdit.— 

Mener (a duce).—Il mâne (el duce). —Le toucher (pipăitul).— 

Le verrou (zăvorul). — L'ouvrier (lucrătorul). — L& grenier 

(podul casei). — Le cerisier (cireşul). — Le mobilier (mobi- 

jele casei). — Hier [ier2). — Une gerbe (uk shop). — Le bot- 

tier (cismarul). — Le tapissier (tapițerul). — Le sellier (şe- 

larul). — La, serrure (brosca). — Le serrurier lăcătugul). — 

Le vertige (ameţeala). — Le colier isalba, sgarda). — Ter- 

mins (isprăvit, sfârşit). —Cher (scump). — A mener (de dus). 

EXERCIȚIU 56, 

(Şcolarul va traduce, în franțuzesce, frazele următore:) 

'Tărmul mărei. — Fierul plugului. — Zăvorul uşei. — 

David âuce o capră. — Emil a fost aici ieri. — Joița a cum- 

părat mobilele lui David. — Cireşul a înverdit. — Salba Ma- 

riei. — Un snop de grâă. — Evlavia pustnicului. — Ceasul 

prânzului. — Catinca va sosi pentru prânz. — Răsăritul lu- 

nei. — Uşor de ridicat. — Culcatul şcolarului.
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LECŢIA XVII. 

24. Silabele EB, EC, EF, EL, EP şi EX.— Aceste 

silabe sună ca în românesce. 

Ex. Caleb (nume propriu). — Le bec (căocul).— Le chef 

(capul, şeful). — Le sel (sarea). —- Le cep (butucul de viţă). 

  
  

EXERCITIU ȘI, 

(Scolarul va citi, în franţuzesce, traducând fie-care cuvenit.) 

Le ciel (cerul).— L'autel (altarul).— La. vertu (virtutea). 

Fier (nândru). — Sec (uscat).—Ivasperge !spăranghelul).— 

Cruel (crud, cumplit). — Avec (cu).— L'exercice (exerciţiul). — 

Vider (a goli). — Je vide (eă golesc). — Îl vide (el golesce).— 

Via6 (golit).—Le chapelier (pălărierul)—lLe boucher (măce- 

larul). — La, Serbie (Sârbia). — L'horloger (ceasornicarul).— 

Le bijoutier (giuvaergiul). — Le Serbe (Serbul). — La, Serbe 

(Sârboaica). — Serbe (sârbesc, -sârbâscă). — Le drapier (pos- 

tăvarul). — Le barbier (părbierul). — Le Grec (Grecul),—Le 

terme (lermenul, sfârșitul, rata). — Fermer (a închide). — 

Je ferme (eă închid). — II ferme (e închide). — Ferme (în- - 

chis). — Remercier (a mulțumi). — Je remercie (ei mulțu- 

mese). — Liosier (richita). — Le rocher (stânca). — Le pa- 

nier (coşul). — Liotficier (ofițerul). —1 a â (el a trebuit). 

EXERCITIU 58. 

(Școlarul va traduce, în franţuzesce, frazele următuare:) 

Albastrul cerului. — Altarul: bisericei. — Virtutea saii 

vițiul. — Mândrul general. — Emil a fost singur. — David 

a isprăvit exercițiul. — Coşul de pichită. — Giamgiul a spart; 

giamul. — "Ţi mulțumesc. — Sacul golit. — Catinca închide 

uşa. — O piesă sârbească. — Ciocul găinei. — O masă de 

stejar. — Bărbierul ofițerului. — Spârcenia Grecului. — Zidul 

va, fi uscat. — EI a trebuit să mulțumâscă.—Tapiţerul a cum- 

părat cireşul pălărierului.—Zărzăvatul Sârbului. 

"ame (Scolarul va, citi şi traduce, din cartea Exerciţiile de citire și 

traducere pentru clasa I-a, Exerciţiile XXII şi XXIIL



LECȚIA XVIIL - 

25. Silaba ED. — Silaba ed are două sunete în 

franţuzesce : 
10 Sună, în genere, ca e în cuvântul cete, fără 

să, se audă consunanta finală. 

"Ex. le pied (piciorul). — Il s'assied (el șede). 

20 Sună câte odată ca ed în cuvântul şed. 

Ex. Alfred (nume propriu). 

26. Silaba ET.—Silaba et sună ca & (cu accentul 

grav) fără să se audă, consunanta finală. 

„Ex. îl met (el pune). — le poulet (puiul de găină). 

27. Silaba, EZ. — Silaba, ez sună ca, € (cu accentul 

ascuţit), fără să se audă consunanta finală. 

Ex. le nez (nasul). — prenez (luaţi). 
  

EXERCIȚIU 59, 

(Şcolarul va citi, în franţuzesce, traducend fie-care cuvent:) 

Le gilet (giletca, vesta). — Muet (mut). — Le navet 

(napul). — Le filet (rețeaoa, plasa). — Et (Și). — Appelez 

(chiemaţă).— Ouvrez (deschideţi). — Remerciez (mulţumiţi). 

- — Chez (la). — Menez (duceţi). — Videz (goliță). — Assez 
(destul). —.Jetez (aruncaţi). — Jet (aruncat). — Trouver 

(a găsi). — Trouvez (găsiţi). — Trouv6 (găsit). — Sauter (a 

sărâ). — Sautez (sărîţi).— Allez (duceți-vă). — Mercredi Imier- 

curi). — Pr6tet (prefect). —Le a6cret; (decretuli.— District (judeţ). 

EXERCITIU 60, 

(Scolarul va, traduce, în franţuzesce, frazele următore:) 

Duceţi vaca. — Goliţi- sacul. — David a găsit un tran- 
dafir galben. — Săriti şanţul. — Deschideţi colivia. — Maria 
şi Joița. - Aruncaţi plasa. — Catinca pune vesta, pe masă. 
— Duceţi-vă la el. — Nasul lui Alfred. — Puneţi sare. — 
Prietenul nostru a aruncat butucul de viţă.— Prefectul judeţului. 

(Şcolarul va citi şi traduce, dia cartea Exerciţii de citire și 
traducere, Exerciţiile XXIV, XXV, XXVI şi XXVIL.) 

i
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"LECȚIA XIX. 

28. Vocala E (fără accent) urmată de dou con- 
sunante la fel sau de X. — Vocala e (fără accent), 
urmată de două consunante la fel sati dex, sună ca 
€ (cu accentul ascuţit.) 

Ex. la selle (șeaua). — tezil (exilul). 

  

EXERCITIU 6, 
(Școlarul va citi, în franţuzesce, traducând fie-care cuvânt.) 

-Celle (acea).—Cette (acestă). — La paresse (leneuia).— 

Muette (mută). — Une pierre (0 piatră). — Le verre (sticla, 

paharul). — Le tonnerre (tunelul). — Elle (ea). — Chrâtienne- 

(creștină, creştinâscă). — La, mienne |a mea). — La tienne (a 

la). — La sienne (a sa).— La ruelle (ulicidra). — La lettre 

(scrisdrea). — Vienne (Viena). — Belle (frumdsa). — La guerre 

(resbelul|. — La, serviette (șervetul). — Le lierre (iederea). —, 

La pelle (lopata). — Le professeur (profesorul). — La terre 

(pămentul). — Derritre (la spate, în dos). — La betterave 

(sfecla). — La richesse (Bogăția). — La chienne (cățea). — 

L'ivresse (beţia). — Une ânesse (o măgăriță). — La cuvette - 

- (Hgheanul). — Flexible (mlădios, mlădidsă). — Je jette (eă. 

arunc). — II jette (el aruncă). — Jappelle (eă chiem). — 

Il appelle (el chiamă). — Rome (Boma). — La Roumanie 

(România). — Laideur |uricenie). — Etienne (Stefan). 

EXERGITIU 62, 
- (Scolărul va traduce, în. franţuzesce, frazele următâre:) 

Acestă prietenă. - Viţiul leneviei. — O orfană mută. — 

David aruncă o piatră. — Paharul de bers. — Ea merge la 

Viena. — Maria a. primit scrisârea mea și a, ta. — O ulicidră 

mică. — O sfeclă frumâsă. — Bogăția pământului. — Căţeaoa, 

lui Stefan. — Ministerul de resbel. — La spatele ușei — Mă- 

garul sati măgărița. — Profesorul nostru. — Duceţi acâstă 

capră la prietena mea — Duceţi-vă la Roma. — Căţeaoa a 

muşcat, măgărița. 

„3
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RECAPITULARE 

EXERCITIU 63, 

(Şcolarul va traduce, în franțuzesce, frazele următore:) 

Ei ?mi golesc pivniţa. — Emil se va duce la, serbare. — 

Mama ta te va duce la şedlă. — Generalul a but paharul de 

bere.— Profesorul Pa pedepsit. —Căţeaoa, muşcată de măgar.— 

O virtute creştinescă. — Joița spală şervetul tăi şi al mei. — 

Maria aprinse focul. — Ştefan va sosi miercuri sai joi. — 

Şeaua, calului. — O vară uscată. — Un pământ roditor. 

EXERCITIU 64. 

(Scolarul va traduce, în românește, frazele următâre:) 

Cet ami. — Notre amie. —-- Ce cheval. — Votre cave. — 

Leur professeur. — Cette rue. — Ma chienne.—Une cane.—la 

richesse. — Sa lettre. — Votre serviette. — Pour sa mâre. — 

Ce lierre.—Cet abri.—Ce fil.—Cet atlas.—Ce bateau — Votre 

dot.—Cette robe et la mienne.—Ma maladie et la sienne— 

Sa, lettrs et la tienne. 

EXERCITIU 65, 

(Scolarul va traduce, în franţuzesce, frazele următâre:) 

| Maria, pune puiul la frigare. — Emil a ascultat pe mamă 

sa. — Acest zid. — Acest măgar. — David a găsit pe prun 0 

prună destul de câptă. — Scolarul se jâcă cu lopata.— Visul 

şcolăriței. -— Era creştină. — Giamul ferestrei. — Salcia mlă- 

di6să.!— Un lighean frumos. 

EXERCITIU 66, 

(Şcolarul va serie, în românesce şi în franţuzesce, față cu faţă, 
tote adjectivele demonstrative şi posesive ce se află în exerciţiile de 
până acum, arătând genul fie-căruia.) 

Scolarul va citi şi traduce, din cartea Exerciţii de citire şi tra- 
- ducere pentru clasa I-a, Exerciţiile XXVIII şi XXIX.
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LECŢIA XX. 

29. Silaba ES. — Silaba es are trei sunete în 

franțuzesce : - 

19 In monosilabe, sună ca € (cu accentul grav), 

fără să, se audă consunanta finală. 

Ex. mes (imeă, melej.—tes (tei, tele). —ses (sei, s6le). 

20 La, sfirşitul cuvintelor cu mai multe silabe, 

sună ca e mut. - - Sa 

Ex. tu parles (tu vorbescă). — tables (mese). | 

32 La mijlocul cuvintelor, sună ca es în TOMâ- 

nesce. 

Ex. Vestime (stima). — Lescrime (scrima). 

30. Silaba ES. — Când e din silaba es are un 

accent grav, silaba €s se citesce ca 8 (cu accentul 

grav), fără să se audă consunanta finală. 

Ex. prâs (lângă). —exprăs (înadins). 

EXERCITIU 61, 

(Şcolarul va citi, în franţuzesce, traducând fie-care cuvânt.) 

Les tables (mesele). — Mes tables (mesele mele). — L'6&- 

chelle (scara). —Les 6rhelles (scările) —Tu sautes (lu sari).— 

Tu mânes (lu duci).— Escarp6 (rîpos). — Tu es (în escă). — 

Le semestre (semestrul). — J'espăre (eă nădăjduesc). — Tu 

espăres (tu nădăjduescă).. — Elle espăre (ea nădăjduesce). — 

L'escalier (scara). — Le trimestre (trimestrul). — Ces (aceștă, 

aceste). — Les chăvres (caprele). — Prăs (lângă, aprope). — 

Trâs (fârte). — Cet (acest). | i 

EXERCITIU 68, 
(Şcolarul va traduce, în franțuzesce, frazele următore:) 

Aceste mese. — Capra a sărit lângă zid. — Emil nă- 

dăjduesce. — Esci mut. — Scara de la pod. — David a cum- 

părat caprele mele. — Stima preotului. — Taurul a spart 

aceste scări. — Scările tâle. — Mesele sâle. — Lângă aceste 

scări. — Acest adăpost.
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LECŢIA XXI. 

31. Cuvîntul EST.— Cuvântul est se citesce ca & 

(cu accentul grav) când est verb şi însemneză este, 

si se citesce ca în românesce când este substantiv 

” și însemnâză resărit. 

  

EXERCITIU 69, 

(Scolarul va traduce, în îranţuzesce, frazele urinătâre:) 

EI este mut. — Ea este mută. — Cireșul este la tts 

rit. — David este un şcolar supus. — Maria este 6rbâ.— Ca- 

pra este uşâră. — Trandafirul este frumos. — Unde esci 2 

Bmil este la prietenul nostru. — Osul este fârte tare — Ah 

lasul este destul de frumos. — Zidul este isprăvit. — Maria 

este pedepsită. 

. ” Ă 4 

Observare.— Se vede, din exerciţiul 67, că, în franțu- 
zesce, articolul masculin și feminin plural este les. 

Se vede de asemenea, că, în franţuzesce, adjectivele 

demonstrative: sunt ce, cet, cette, ces. " 

EXERCITIU 10. 

(Școlarul va traduce, în românesce, frazele următâre:) 

La, vache.—Les vaches. — La richesse. — Les riches- 
ses. — La mâre; — Les mâres. —- Le pâre. — Les păres. — 
L'âne. — Les ânes. — L'ânesse. — Les ânesses. — Le ti 
mestre. — Les trimestres. — La, pelle. — Les pelles.— Elle— 
„Elles.— La lettre.— Les lettres.—lL.a guerre.—Les guerres.— 

Le mienne. — Les miennes. -- La tienne. — Les tiennes.— 

„La sienne. — Les siennes. —Le verre. — Les verres. 

Observare.— Se vede, din exerciţiul 70, că, în frantu- 
zesce, când substantivul este terminat cu un e mul, pură” 
lul se formeză adăugând un s după acest e. 
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EXERCIȚIU 71. 

(Şcolarul va citi, în franțuzesce, traducând fie-care cuvenit.) 

L'atlas est sali. — Votre ami a-t-il bu? — Oui, ila bu 

de Peau.—La, guerre est finie.—La robe de Julie est bleue:— 

Cette prune est-elle mâre ?— Savez-vous lire ? — Cet orage 

passe. —Le ministre est malade.—Ce nuage a pass6 vite.— 

Etienne conduit ces ânesses. — La malpropret6 de cette 

hutte. — La, pluie est; venue. — Zo6 espâre. — Marie a, achet€ 

des tables. | 

EXERCITIU 12. 

(Scalarul va traduce, în franţuzesce, frazele următâre:) 

Insula este mică. — Strada este lată. — Nora. este 

sfi6să.—Bărbatul Mariei este miop.—Acâstă plâie a trecut.-— 

Struna, este de metal. — Pivniţa este golă —- Acest salcâm 

a înfiorit. — Viena este capitala Austriei. — Maria a plecat. 

cu caprele. i 

EXERCITIU 13, 

(Şcolarul va traduce, în franţuzesce, frazele următâre:) 

Masa Rusului este spartă. — Găina este moţată. — 

Bolnavul locuesce acest spital. — Ştefan are opt vaci. — 

Acest judecător este fârte drept. —- Bogăția tatălui lor.—Că- 

maşa sa este murdară şi ruptă.—Nepotul săi este bogat. — 

Cocorul este sur. — Prietenul nostru este ostenit. — Pământul 

României este roditor. 

Scolarul va citi şi traduce, din cartea Exerciţii de citire şi tra- 

ducere” pentru Clasa I-a, Exerciţiile XXX și XXXIL.



LECȚIA XXII. 

32. Consunantele finale în franțuzesce. — În 

genere, consunantele finale, în franţuzesce, nu se aud. 

AP, APS, AS, AT, ATS sună ca a. 

Ex. le drap (postavul cearceaful).—les draps (postavu- 

rile, cearceafurile).—le lilas (liliacul).—les lilas (Bliacii).— 

„le chat (pisica). — les chats (pisicile). 

IS, 1T, ITS, IX, |£ sună cai. 

“Ex. tu ris (tu râdă).—je dis (ei dic).—il finit (el îspră- 

_vesce). — îl rit (el rîde).—le puits (puțul). — les puits (pu- 

țurile).—le prix (preţul).—les prix (prețurile).—le riz (orezul). 

OS, OT, OTS sună ca o. 
Ex. ls dos (spatele).—les dos (spetele).—le mot; (cuvâr 

tul). — ies mots (cuvintele). 

UT, UTS sună ca u în franțuzesce. 
Ex. le but (scopul). — les buts (scopurile). 

ARD, ARDS sună ca ar. | 
Ex. le tegard (privesc). — les regards (privirile), 

ORD, ORDS, ORPS, ORS, ORT, ORTSsună cao0r- 
Ex. il mord (el mușcă). — tu mords (tu muscă). — L 

corps (trupul). — le mors (zabală).—le mort |mortuli. — 15 
morts (morţii). 

EXERCITIU 14, 
(Şcolarul va citi, în franțuzesce, tradueând fis-care cuvent)- 

Le lit (patul).— Les lits (paturile).— Je lis (ex cilesc.— 
tu lis (tu cilesci). — II lit (el câtesce). — Le pot |6la). — [65 
pots (6lele)—Le pas (pasul). — Les pas !paşii). —Ne... P25 
(nu). — Il ne rit pas (nu râde). — Le bord (margr 
nea). — Les bords (mărginele). — Lvhabit (haina). — LS 
habits (hainele). — Le verglas (poleiul). — Le bas (căord- 
pul). — Les bas (căorapii) — Le bas (partea de jos). — Le 
bât (samarul). — Les bâts (samarele). — Des (nisce). — Il 
a, achet6 des pots (el ă cumpărat dle). — Petit (mic). — D& 
bord (maă ânlâiii.—Je suis (eă sunt).— Je suis (2 urme?) 
— Îl suit (el urmeză). — Paris (Paris). 

i
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EXERCITIU 15, 

(Şcolarul va traduce, în franţuzesce, frazele următre:) 

Dic Joi şi nu Vineri. — Paşii calului. — Samarul mă- 

garului. — Maria a cumpărat ciorapi. — Patul lui. Emil este 

mic. — Pavel a spart opt 6le. — Citesc cartea lui David. — 

Pavel nu a voit să citâscă.--— Maiorul nu ride. —'Pe mar- 

ginea, apei. — Hainele sâle” şi ciorapii tăi. — Este polei. — 

Căţeaoa muşcă, — Generalul a aruncat o privire. — Scopul 

vieţei mele. — Partea, de jos a scărei. — Cearceafurile pa- 

tului. 

Observare.— Se vede, din exercițiile 74 şi 75, că, în ge- 

mere, în franțuzesce, pluralul substantivelor se formă a- 

dăogând un s la forma singularuluă, îar că substantivele 

care suul terminale prin Ss, X sau Z la singular nu se 

schimbă la plural. 

EXERCITIU 76. 
“(Scolarul va citi, în franţuzesce, traducând fie-care cuvent.) 

La nuit (ndpleaj. — Le nord nordul, măcza-ndpte). — 

Nos frâres (frații noștri). — Les 08 (sele). — Le renard 

(vulpea). — Le soldat (soldatul). — Vos meres (mamele v0s- 

tre). —- Le salut |sălutarea, “scăparea). — Le mâpris (dis- 

prețul). — L'odorat (mirosul).—Le bruit (sgomolui). — Leurs 

amis |prielenii lor). — Le repas (odihna. — La souris (Ş0- 

vecele). Le brebis (0îa). — L'esprit (spiritul, duhul). — Gris 

(sur). — Le matelas (salteaoa) — Lravocat (advocatul). — 

Le produit (produsul). — Il produit (el produce). —Liabricot 

(caisa).— Le. fruit (fructul, rodul). — Assis (aşezat). — Le 

logis (locuinţa).— La, perdriz (potârnichea). — Le tarnis (sita). 

- EXERGITIU 71, 

(Şcolarul va traduce, în franțuzesce, frazele următre:) 

Nâptea, sosesce. — Bucătăria: este la nord. — Vulpea a 

farat o găină. — Pisica, şi ş6recele. — Salteaoa soldatului;— 

Mirosul căţelei. — Fructul cireşului. — Duhul advocatului.— 

Scăparea, patriei. — Prietena mamelor vâstre. — Qia, sură.— 

Dispreţul prietenilor lor.
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LECŢIA XXIII. 

33. Finalele IL şi ILS.—Silabele finale il şi ils 

ai, în franțuzesce, trei sunste: 

10 Finalele îl și ils sună ca il în cuvântul fitil. 

Ex. le fil (aţă). — les fils (ațele). 

20 Finalele îl şi ils sună ca, îă în cuvântul copii, 

Ex. le fusil (puşca). — les fusils (puscile). 

30 Finalele ils sună une-ori şi ca îs în cuvântul 

„Vis. | 
Ex. le fils (fiiul). — les fils (fii). 

Observare. — Cuvintele six (şese) și dix (dece) sună 

ca şi când ar fi scrise sis şi dis. — In cuvântul lis (crin) se 

aude s final. 

  

EXERCIȚIU 78. 
(Scolarul va citi, în franţuzesce, traducând fie-care cuvânt.) 

Le baril (butoiaşul). — Dix-huit (opt-spre-dece). — Elle 

a mis (ea a pus). — Le persil (pătrunjelul). — Du fil (aţă) — 

Le sourcil (sprinceana). — Avril (Aprilie). — Le psril (pri- 

mejdia). — Le gril (grătarul).—Viril (bărbătesc). — Il (el).-— 

Ils (e3).. — Pusril (copilăresc). — Le Brâsil (Brasilia). — La 

pelote (ghiemul). — Coust (cusut). 

= EXERCIŢIU 19. 

(Şcolarul va traduce, în franţuzesce, frazele următore:) 

Puscile soldaţilor.— Ghiemul de aţă. — Cusut cu aţă.— 
Advocatul fiului. — Soldatul a primit dece pusci şi un bu- 
toiaş cu iarbă de puşcă. — Tatăi a sosit cu fiii lui. — O geană, 
sati o sprinceană. — Joița, 'şi a pus ciorapii. — Aprilie şi Fe- 
bruarie.. — O primejdie. ! 

(Şcolarul va serie, în franțuzesce și în românesce, tote pronu- 
mele personale care s'au întrebuințat pină acum.)
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EXERCIȚIU 80. 

(Şcolarul va serie la pluralul nearticulat și apoi la, pluralul arti- 

culat şi va traduce în românesce cuvintele ce urmeză:) 

Ami.— Os.— Major. — Abri. — Vizir. — Atlas.— Dot.— 

Mur. — Amie. — Robe. — Buffle. — Maladie. — Livre. — 

Vie. — Force. — Barbe. — Orage. — Nuage. — Classe. — 

Tulipe.— Tasse.— Sable. — Rose.— Marbre. — Promenade.— 

Ministre. — Cage. — Statue. — Rue. — Merite. — Etude. — 

Âme.— Mus6e.— Pilule.— Erable.— Dâputâ. — BI6. — Epine. 

— Pumâe. — Neveu. — Autel. — Asperge. — L6gume. — 

Vertu. — Serbe. — Boucher. — Chapelier. 

o EXERGIȚIU 8, 

(Şcolarul va traduce, în franţuzesce, cuvintele următâre:) 

Bărbaţii. — Taxe. — Ploile. — Strade. — Prunele. — 

Lulele. — Şanţuri. — Fringhiile. — Briceaguri. — Prăpăstiile. 

— Salcâmii. — Raţe.— Cireşele. — Bucătăriile. — Neamuri.— 

Rădăcine. — Sacii. — Cafenele. — Obiceiurile. — Colibe. —- 

" Ospeţii.— Judecătorii. — Biserice.— Ciorchinele.—Smochinele. 

„— Luerătorii. — Ceasornicari. — Riuri. Cheile.   

EXERCIȚIU 62, 

(Şcolarul va scrie la pluralul. articulat şi va, traduce cuvintele 

următore :) 

Gânie — Mariage. — Chose, — Chemise. - Pâchs. — 

Lachet6. — Broche.— Charrue.— Photographe — Taureau.— 

Tableau. — Corbeau. — Couteau. — Chameau. — Trou. — 

Tour, —— Cou. —— Bouc. — Gâteau. — Marteau. — Château. — 

Carreau. — Cheveu. — Veuf. — Veuve, — Heure. — Jeu— 

Chaleur. — Pieu. — Relieur. 

_uŞcolarul va citi și traduce, din cartea Exerciţii de citire şi tra- 

ducere pentru clasa I-a, Exerciţiile XXXIL și. XXXUI.
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LECȚIA XXIV 

34. Consunantele finale P, PS, S, T, TIS şi ă, 

după silabele AU, EAU, EU și OU.— După silabele 

au, eau, eu şi ou, consunantele p, ps, s, t, îs şi x 

nu se audă. - 
les chevaux (caid). - les eaux (apele). 

Ex. |haui (nalt). — hauts (naiță). 
le loup (lupul). — les loups (lupi). 
  

EXERCITIU 83. 
(Şcolarul va citi, în franţuzesce, traducând fie-care cuvenit.) 

Le cheval (calul). — Les chevaux (casă). — Le g6n6ral 
(generalul). — Les gân6raux (generalii). — Le caporal (capo- 
valul). — Les caporaux (caporalii). — Beau (frumos). — 
Beaux (frumoși). — Le beau-frăre (cumnatul). — Les beaux- 
frăres (cumnaţii).—Le veau (vitelul).—Les veaux. (viței. — 
—'artichaut (anghinarul). — Les artichauts janghinară).— 
La chauz (varul) —Nous (no3).—YVous (vo5).— Les travaux (lu: 
crările).— Le tonneau (butoiul).—Les tonneaux (butoaiele). — 
Le tableaux itablourile, tablele).—le berceau (legănul).—Les 
berceaux (l6gănele). — Les rideaux (perdelele). — Les cha- 
meaux (cămilele). — Le hameau (cătunul). — Les hameauz 
(cătunele). — Le roseau (trestia). — Les roseaux (trestiile).— 
Le coup (lovituri). —Les coups (loviturile).—Beaucoup (4null). 

Observare.—Se vede, din exercițiul 83, că substa ntivele, 
care se termină la singular cu au şi eau, îaă la plural un &. 

EXERCITIU 84, 
Ă (Şeolarul va, scrie la plural, în franţuzesce şi în românesce, față 
în faţă, cuvintele următâre :) 

Lrescabeau. (scăunelul). — Le sceau (sigilul).—Le cadeau 
(darul). — Le fardeau (sarcina). — Le radeau (pluta). — Le 
rameau (ramură).—lranneau (inelul, veriga). — Le traîneau 
(sania). — La peau pielea). — Le chapeau (pălăria). — Le 
troupeau (turma). — Le bureau (masa de lucru, băuroul).— 
Le fourreau (teaca). — Le seau (găleata).—Larbrisseau (00- 
păcelul).—Le ruisseau (pârâul) — Le fuseau ifusul). — Le mu- 
seau (botul). — Le naseau (narea). — Le château (castelul). 
— Le poteau (slîlpul). — Le rateau (grebla). — Le cerveau 
(creerul). — Le niveau (nivelul. — Nouveau (no). 

S
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EXERCITIU 85, 

(Şcolarul va, traduce, în franţuzesce, frazele următâre:) 

Micul Emil este forte darnic. — A primit “darul cum- 

__ maţilor lui. — Prietenii lor. — Teaca sabiei. — Voi aruncați 

anghinarii. -- Pescarul ș&de pe marginea pârâului. — Stejarul 

şi trestia. — Săniile lor. — Gălsta puţului. — Bărbatul Joiţei 

a cumpărat butoiul. — Lucrările pustnicului. — Catinca a 

văzut multe cătune frumose. — Turma de 6ie. — Botul şi 

nările calului. — Fusul mamei mele. — Nivelul apei: — Cas- 

telul este pe marginea Dunărei. 

EXERCITIU 86. 

“(Scolarul. va citi, în franţuzesce, și va traduce în românesce îra- 

zele următâre :) 

Les tribunaux de Roumanie. — Animal (animal, do- 

bitoc). — Les animaux sauvages. — Nos rateaux (greblele — 

ndstre). — Vos chapeaux Ipălăriile vostrei. — Nos chevaux 

(caii noștri). — Toutes les amies (tote prietenele ei). — Vos 

beaux-frăre (cumnaţii voştri). — Les peaux de ces animaux. 

— Le cheval est attach& (legat) au poteau. — Le troupeau 

de châvres. | 

Observare. — Se vede, din exerciţiile precedente, că, 

substantivele terminate la singular cu al, fac pluralul lor 

schimbând al în aux. 

EXERCITIU 81. 

(Şcolarul va traduce, în franţuzesce, frazele următore:) 

Emil are cai. — Caii frumoşi ai lui Alfred. — Nivelul 

apei lacului. — Darurile cumnatului nostru. — Vaca are vi- 

ţel. — Nisce scăunele uşore. —-Pluta plutesce (fiotie), pe 

apă. — Ştefan a golit butâiele. — Grădinarul a sfârşit lucră- 

rile. — Maria a venit cu voi. — Joița a găsit viţeii la noi. 

(Şcolarul va citi, şi traduce, din cartea Exerciţii de citire şi 

traducere pentru clasa I-a, Exerciţiile XXXIV și XXXV.
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LECŢIA XXV. 

| 35. Consunantele finale după EUR și OUR.— 
Silabele our și eur, urmate de s, d, ds, 9 și gs, nu 
'Și schimbă sunetul. 

[ leurs (aă lor, ale lor). 
Ex.) lourd. (grei). — lourds (grez). 

faubourg (mahala). — faubourgs (mahalale). 
  

EXERCITIU 88, 
(Școlarul va, citi, în franţuzesce, traducând fie-care cuvânt.) 

Le pâcheur (păcătosul). — Les pâcheurs (păcătoşii). -— 
Le pâcheur (pescarul). — Les pâcheurs (pescarii). —- L'odeur 
(mirosul).—Les odeurs (mirosele). — Sourd (surd). — Sourds 
(surdă). — Le four (cuptorul). — Le fours (cuptorele). Les 

„ fleurs (florile). — La, couleur (față, culdrea). — Les couleurs 
(fețele, culdrele).—lLa, douleur (durerea). — Les douleurs (du- 
verile). —Les malheurs (nenorocirile).—Les tours (turnurile). — 
Les jours (dilele).—'Toujours (fot-d'a-una). — Le discours (dis- 
cursul). — Les discours (discursurile). — Le secours (ajuto- 
rul).— Les secours (ajulorele). — Le velours (catifeaoa ). — 
Le cours (cursul). — Les cours (cursurile). — Heureux (feri- 

  

cil). — G&nsreux (darnic). — Malheureux (nefericit, neno- 
rocit). — Haute (nallă). 

Observare. — Zn cuvântul ours (urs) se aude s final. 

EXERCITIU 89, 
(Şeolarul va traduce, în franţuzesce, frazele următore 2 

Pescarul se duce la, pescuit. — O rochie ae catifea.— 
Feţele floritor. — Durerea nenorociţilor. — Bilele de nenoro- 
cire. — Discursurile generalilor. — Focul cuptorelor. —' Ma- 
ria a fost tot-d'auna cu minte. —Un turn 'nalt.— Ajutorul. bo- 
gatului. — Ştefan este darnic cu nenorociţii. E 

(Şcolarul va citi şi traduce, din cartea Exerciţii de citire şi tra- ducere pentru clasa I-a, Exerciţiile XXXVI şi XXXVII).
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LBCŢIA XXVI. 
„86. Finala US. —Finala us are două sunete în 

franțuzesce : | | 
10 Nu se aude ori de câte-ori acest s însem- 

n6ză că cuvântul este la plural. 

Ex. nus (goi). — bossus (cocoșaţi). 

2, In cuvintele care, la singular, primesc silaba 
finală us, când se aude s, când nu se aude. 

(Ex. (se aude): Vânus (Venera)—omnibus (omnibus). 

(nu se aude): abus (abus)— jus (zeamă). 

Observare. — In adverbul plus (mai) s nu se aude. 
  

„EXERCITIU 90, 
(Scolarul va citi, în franţuzesce, traducând fie-care cuvânt.) 

Les bras nus (cu brațele gole). — Beaucoup de bossus 

(mulți cocoşați). — Il n'y a plus de doute (nu mai este, în- 

doială). — La. dâesse Vânus (Zeița Venera). — L'omnibus 

jaune et le bleu (ommnsbusul galben şi cel albastru). — Vous &tes 

venus [aţă venit).— Les revenus (veniturile). -—Les brus (nuro- 

rile). — Touftus (stufoşi!. — Elus (aleși). — Moulu (rășnit).— 
Moulue !rășniţă). — Moulus (răşniţi). — Moulues (răşnite). — 

Il a fallu (a trebuit). — Plusieurs (mai mulţă, mai multe). 

EXERCITIU 91. 

(Şcolarul va traduce, în franţuzesce, frazele următore :) 

Măria a, venit cu braţele gâle. — Nu mai este primej- 

die. — Venera este o zeiţă. — Nisce copaci stufoşi. —doiţa, 

a cumpărat cafea răşnită. — A trebuit mulţi soldaţi. — Nu- 
rorile lor. — Veniturile Statului. — Deputaţii aleşi. — Omni- 
busul galben trece p'aici. — Mai mulţi prieteni. — Mai multe 
prietene. 

Observare._—Din exercițiile precedente,-se vede că, în: 

frantuzesce, adjectivele, în genere, 'şă formeză pluralul în 
aţeluşi mod ca şi substantivele. a 

7
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LECŢIA XXVII 
37. Silabele ERD, ERDS, ERT, ERTS şi ERS.— 

Silabele erd, erds, ert, erts și ers sună ca er în cuvântul 
cer, fără să se audă, cele-Palte consunante finale. 

Ex. je perds (e pierd). — il perd “(el pierde). —le d6- 
sert (pustiul). — les dâserts (pustiile).— les mers (mările) 
  

EXERCITIU 92, 
(Şcolarul va citi, în franţuzesce, traducând fiecare cuvânt.) 

Vers (spre). — Le vers (versul). — Le ver (viermele.)— 
Les vers (viermi). — Vert (verde). — Couvert (acoperit). — 
Il va, vers vous (e merge spre vo).—Le ver de terre (rîma).— 
II a lu des vers (el a cstit versuri). — Il a vid6 le verre.— 
A-t-il trouv6 des vers? (a găsil viermi ?). — Il n'a pas fini 
d'6crire ses vers (nu a sfârşit să scrie versurile sele).—Voulez- 
vous ? (Voiţă). 

4 

N EXERCITIU 93. 

(Şeolarul va traduce, in românesce, frazele următore :) 

Vous âtes le pâre. — Etes-vous la mâre? — Je suis le 
fils. — Avez-vous 66 au bal? -— Allez oă je vous mâne .— Je ne puis finir le thâme. — L/6lăve docile a fini le thăme.— Avez-vous vu les fleurs du cerisier?—[] n'a pas vu les roses.— Il a beaucoup ri. — Act-il bu de la bidre? — L'avare n'a pas de repus. — Lile est au milieu du Danube. | 

EXERCITIU 94. 
(Şcolarul va traduce, în franțuzesce, frazele următore :) 
Bucătăria acestei case este umedă. —Ai visitat Italia ?— N'am visitat-o. — Prietenul nostru este sgârcit. — Ai vădut sgârcenia cumnatului vostru ? — Pustiul este acoperit de nisip. — Nu a. voit să msârgă cu noi? —Ei pierd aici şâse oi şi Emil pierde ucolo opt găini. — Voiţi să veniţi cu noi?— Vă mulţumesc. — Atunci veţi veni Joi. 

"(Şcolarul va citi şi traduce, din cartea Exerciţii de citire şi tra- „ ducere pentru clasa I-a, Exerciţiile XXXVIII și XXXIX.
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LECȚIA XXVIII. 
28. — Silaba, AI. — Silaba ai, în franțuzesce, sună, 

ca & (cu âccentul grav). 

Ex. la plaine (câmpia). — la semaine (seplămâna). 

La, sfirșitul verbelor însă, silaba ai sună ca € (cu 
accentul ascuţit). 

Ex. jai (eă am) — je ferai (ei voiă face). | 
  

EXERCITIU 95, 
(Şcolarul va citi, în franţuzesce, tradueând fie-care cuvent.) 

Mai (Ma3). — Le maire (primarul). — La paie (plata).— 
Je paie (ei plătesc).—Il paie (el plătesce).— La, chair (carne).— 
La, chaire (catedra). — Le domaine (domeniul). — La haine 
(ura). — Le paire (părechia). — La douzaine (duzina). — Je 
diînerai (v6iă prânai). — Jaurai (voii, avea). — Jaime (eă 

dubesc, *miă place). — 'Tu aimes (fu îubesci). — Îl aime (el su- 

besce). — Jaimerai (voiă iubi). — Eclair (luminat). — La 

chaise (scaunul). — Le vinaigre (oţetul). — Le maitre (învă- 

țătorul, stăpânul). — Je. serai (voii fi). — La chaîne (lan- 

țul). — La, fraise (fragul). — Hebdomadaire (seplămânal). — 

La, mairie (primăria). — Faire (a face). — Liaifaire (ufacerea). 

— Je verrai (voii vedea). — Roumaine (Română, Româncă, 
Româmescă). — La plaie (ranaj. 

EXERCITIU 96, 

(Scolarul va traduce, în franţuzesce, frazele următâre:) 

Primaru] este ales. — Plata, lucrătorilor. — O duzină de 
ciorapi. — Voiă prânzi la voi. — Catedra învătătorului. — 
Bă iubesc pe mama mea. — Nu 'mi place oţetul. — lubesce 
pe prietena mea? — Ii plac fragii? — Acest diar este săp- 
tămânal. — El plătesce scump. — Voii fi cu minte. — Ai fost 
cu minte? — Ura, viţiului.— Lanţul căţelei.— Carnea, caprei.— 
Clasa, este luminată cu gaz. — Voiii avea o părechie de cisme. 
— Voiiă fi la adăpost. — Voiă vedea viitorul ministru. 

(Şcolarul va citi și traduce, din cartea Ezerciţii de citire şi tra- 
ducere pentru clasa I-a, Exerciţiile XL şi XLJ).



LECŢIA XXIX. 

39. Silabele finale AIS, ALT şi ATS — Silapele 
finale ais, ait și aits sună, în franţuzesce, ca, 6 (cu 
accentul circumflex), fără să, se audă nici s nicit., 

Ex. jaimais (eă dubiam). — le lait (laptele). — les faits 
(faptele). a 
  

EXERCITIU 31, 
(Școlarul va citi, în franţuzesce, traducând fie-care cuvânt.) 

Mais (dar). — Tu aimais (tu îubiai). — Il aimait (el 
îubia). — Jaimerais (aș subii. — Tu aimerais (tu aă îubi). — 
Il aimerait (el ar subi). — J'&tais (eă eram). — Tu 6tais [iu . 
erai). — Il serait (el era). —Je serais (eă c«ș fi). — Tu serais 
(tu aă fi). — Il avait (el ar fi). — Javais (e aveam). — 'Tu avais (fu aveai). — Il serait (el avea). — Faurais (eă. aş 
avea). — Tu aurais (tu ai avea). — Il aurait țel ar avea).— 
Frais (prospăt).— Fraiche (prospălă). — Je fais (ei fac).— Tu fais (tu faci). —U fait (el face). — Le fait (faptul). — Fait (făcut).— Faites. (faceți). — Mauvais (r6ă).— Taisez-vous (tăceți). — J'irai (voii merge, mă voii, duce). — Je sais (eă știit).— Je savais (ei ştiam). — Je saurais (aş şti). 

EXERCITIU 92, 

(Școlarul. va traduce, în franţuzesce, frazele următâre:). - 

Imi place laptele de eapră.-- Nu faceți sgomot. — Ar f drept d'a 11 face general. — Aveai cireşi ? — Morărâsa, are unt prâspăt. —EIl a făcut o greşslă. — Ar fi mai bine. — Primarul capitalei. — Am tăcut progrese. —A fost la Primă- rie. — Nu e răi. —Nu 'mi place sgomot, tăceţi, — Vs plac fragii ? — Nu 'mi plac prunele. — Voită merge la muze Sâmbătă. — Ştiă strada unde locuesce. — Ştiam unde era. — Nu aş fi știut, dar am vădut. |



RECAPITULARE 

EXERCIȚIU 93, 

(Şcolarul va traduce, în franțuzesce, frazele următore:) 

Masa era pusă. — Patul era tare. — Ştefan avea o ca- 
pră. — Maria, ar fi ostenită. — Haina era ruptă. — ME voii 
duce cu David. — Rodul pământului. — Aş fi plecat. — Ar 
fi fericit. — Joița a cumpărat un lanţ, — Pavel nu. era, cu 
minte. — Primarul a, fost ales ieri. — Voiii fi cu voi. — co- 
pacul era stufos, 

EXERCIȚIU 94, 
(Şcolarul vă traduce, în franţuzesce,. frâzele următore:) 

li era frică (1 avait peur). — Li era, cald. — Lucrul 
era, hotărît (decid6).— Vulpea era. forte supărată. — Maria 
era, acolo. — Nu mai era acelaşi. — Am cumpărat, o duzină 
de ciorapi. — Pavel avea un domeniă frumos. — Stăpânul 
căţelei. —Invăţătorul nostru.— Profesorul vostru era blând.— 
Joița, era cu braţele gâle. — Emil era călare. 

EXERCIȚIU 95. 
(Şcolarul va. citi, în franțuzesce și va traduce îâ românesce, fra- 

zele următere:) 

L'odeur de cette fleur 6tait agrâble (plăcut). — Paul - 
Stait tres malheureux. — Sa robe 6tait de velours. — Ma, 
mnere n'a pas fini cette affaire.—La cave 6tait trăs humide.— 
La, rose 6tait fleurie.—Liile 6tait-elle au milieu du Danube ?— 
L6colier (şcolarul) a, beaucoup ri. — Etienne n'a pas vid6 
le verre. — Le. pâre de David 6tait peu gân6reux. — Leur 
mariage 6tait dâcide. 

(Şcolarul va citi și traduce, din cartea Exerciţii de citire şi tra- > 
ducere pentru clasa I-a, Exerciţiile XLII şi XLIII.)
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LECȚIA XXX. 
40. Silaba EI. — Silaba ei -sună, în franțuzesce, 

_ca & (cu accentul grav). 

EX. pleine (plină). — la reine |regina). 

41. Silaba OI. — Silaba oi sună, în franțuzesce, 

ca 6 saii oa în cuvântul soare. 

Ex. le roi (regele). — la loi (legea). 
  

EXERCIȚIU 96, 
(Şcolarul va, citi, în franțuzesce, traducând fie-care cuvenit.) 

L'haleine |suflarea). — La, verveine (verbina). — Sereine 

(senină). — Veine (vând). — La, soif (selea). Moi (e, mâne). 

— 'Toi (tu, tine). — Soi (sine). — Le soir (sera). — La, foi (cre- 

dinţa). — Eifroi (spaimă). — L'octroi (acciza). — Loie (gâsca). 

— Le foie (ficatul). — La ioie (bucuria). — Il se noie (se în- 

nâcă). — La proie (prada). — La soie (mătasa). — La voie 

(calea. drumul). — Listoile (steoa). — La toile (pânza).— 

Le veile (vălul). — La, voile (pânza corabieă). — Poil (păr)— 

Le moine (călugărul). — Avoine (ov&2). — Noir (negru). — 

Noire (negră). — Lhistoire (istoria). — Foire (bâlciă, dcurină- 

roc). — Froide (rece). — J'avais soif (mi-era sete). — 'Treize 

(trei-spre:dece). — Seize (şase-spre-dece). - 

  

EXERCIȚIU SI, 
(Şcolarul va traduce, în iranțuzesce, frazele următâre:) 

Un văl negru. — Istoria României. — Apa era rece. — 

Emil a, fost; la bâlciti. — O sâră frumâsă. — Serile de vară— 
Tabla, este nâgră. — Mi-e sete. — Ţi-a fost sete? — Nu îl eră 

sete. — Maria a fost; ieri sâră la tine. — Verbina, este o fl6re. 

+ — Acciza Primăriei. — David a fost primit cu bucurie. — 

O rochie de mătasă. — Am văzut o stea. — Ficatul gâşcei. 
— Pavei va merge cu tine. — Căţeaoa se înnscă.— Spicul de 

ovăz. — 0 n6pte senină. — Credinţa călugărului. — Pentru 
mine. - 

(Şcolarul va citi şi traduce, din cartea Exerciţii de citire şi tra- 

ducere pentru clasa I-a, Exerciţiile XLIV și XLV. | ”
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"LECŢIA XXXI. 

42. Consunantele D, DS, GI, GTS, S, T, TS 
şi X după silaba OI. — Consunantele d, ds, gt, gts, 
S, t, îs şi x, puse după oi, nu se aud la citit. 

Ex. le froid (frigul). — le poids (greutatea). — le doigt; 
(degetul). — les doigts (degetele).—je vois (ved). — il voit (el 
vede).—le dâtroit (strimtorea).—les dâtroiis (strimtorile). — 
la, voix (vocea). — les noix (nucile). 

  

EXERCIȚIU 98, 
(Şcolarul va citi, în franţuzesce, traducând fie-care cuvânt.) 

La boite (cufia). — Froid (rece). — Le pouvoir (pute- 
rea). — Pouvoir (a putea). — Le mois (luna). — Vouloir (a 
v0i).—La, voiture (trăsura).— Trois (trei).—La noisette (aluna). 
—I boit (el bea).—Boire (a bea).—Je bois (e beati).— Tu bois 
(tu bei).—Le poivre (piperul). — La mâmoire (nemoria). — - 
Le savoir (șkința). — Savoir (a şti). — Avoir (a avea). — 
Le poirier (părul). — Croître (a cresce).— Il croit (cresce). — 
Croire (a crede). —Je crois (eă cred).—Il croit, (el crede). — 
Droit (drept). —Fois (6ră, dată).— Deux (doi, două). — Deux 
fois (de două ori). — Poire (pară). — Le miroir (oglinda).— 
Jamais (nici-o-dată). — Il y avait (era). — Aprăs (după).— 
Le bois (pădurea, lemnul). — Du bois (lemne). — Vingt, 
(doue-deci). — Sept. (șepte). 

EXERCIȚIU 9, 
iŞcolarul va traduce, în franțuzesce, frazele următâre:) 

Luna lui Maii. — Puneţi piper. — A nu putea. — Eu 
bâu apă. — Nu cred. — Emil a fost de trei ori la, bâlcii.— 
Joița nu ure memorie. — Era o pară pe masă. —- Părul cresce 
drept. — Exa o dată. — A nu şti. — Puterea regelui. — 
Trăsura, reginei. — Maria a spart oglinda. — După trei luni. 
— Era 0 dată o scolăriţă forte leneşă. — Acâstă, fl6re cresce 
pe marginea apei. — Ştefan a cumparat, doi tauri negri. — 
Nu cresce. — Regele şi regina României. — David a tăiat, 
lemne. — Joița s'a dus la pădure şi a găsit; alune. — Am 
cumpărat lemne tăiate, — Lemnul era, uscat,
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RECAPITULARE 

EXERCITIU 100, 
(Şcolarul va citi, în franțuzesce, traducend fie-care cuvânt.) 

Le poireau (prazul). — Liivoire (fildeşul): — La Croix 

(crucea). — Choisir [a alege). — Le choix (alegerea). — Des 

petits pois (mazăre bobe). — kitroit (strâmt). — Le boudoir 

(salonaşul). — Ihabit noir (fracul). — Il doit (trebue, da- 

toresce).—Le mouchoir (batista).—Devoir (a trebui, a datori). — 

Boiîter (0 șchiopătă). — Il boite (schăiopătă). — Lrarmoire (du- 

lapul). — Voici, voilă (ăată). — La Voie lact6e (calea li 

Traian, calea Robilor). — Voir (a vedea). — Recevoir (a pri- 
mi). — Je regois (e primesc). — Le devoir (datoria), — Tu 
recois (tu primescă). — Il regoit, iel prâmesce). — Boiteux 

(şchiop). 

EXERCITIU 101, 
(Şcolarul va traduce, în îranţuzesce, frazele următâre:) 

Supa de praz. -— O cutie de fildeş. — Datoria genera- 

lului. — O cale strîmtă. — Maria a cumpărat mazăre b6be. — 
Frigul iernei. — Vocea mamei mele. — David a pus fracul pe 
masă. — Joița a cumpărat dulapul lui Pavel. —'Nalt de trei 
degete. — Pânza batistei. — Vaca, şchiopătă. — lată o stea. — 
O cruce de aur. — Eă primesc o scrisore. — Datoria solda- 

„tului, 

„EXERCITIU 102, 
(Şcolarui va traduce, în îranţuzesce, verbele următâre:) 

A avea (avoir). A îi (fire). A iubi (aimer). A stirşi (finir). A primi (reczvoir). 

E am. Eu sunt. Eă iubesc. Ei sfirşesc, Ei primesc. 
Tu al. Tu esci. 'Tu iubesci. Tu sfirşesci. Tu primesc 
EL are. El este(e). El iubesce. EI sfirșesce. El primesce: 

EXERCITIU 103, 
(Şcolarul va iraduce, în franţuzesce, frazele următâre:) 

Am două capre. — N'ai apă. — Maria are alune. — 
Sunt, fericit. — Esci sgârcit. — Stefan este darnic. — Iubesc 
pe mama mea. — lubesci pe cumnaţii tei. — Joița iubesce 
pe mica, orfană. — Sfirşesc tema. — Nu sfirşesci fraza. — 
Pavel sfirșesce scrisorea, — Primesc trandafirul. — Primesc 
sai nu primesci? — David primesce o cruce de aur. 

(Școlarul va citi şi traduce, din cartea Exerciţii de citire şi tri” 
ducere pentru clasa I-a, Exerciţiile XLVI şi XLVIL.)
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LECŢIA XXĂII. 

43. Silabele nasale. — Sunt în franţuzesce, di- 
ferite sunete, zise nasale, care nu se află în româ- 
nesce și anume: | 

AN, EN, IN, ON, OIN, UN. 

Nu se aude, în rostirea acestor silabe, sunetul 

consunantei finale. | 

Ex.: sant (sănătate). — matin (dimâncță). — pens6e 
igândi. — bon |bun). — loin (departe). — un (un). . 
  

EXERCIȚIU 104. 
(Scolarul va citi, în franţuzesce, traducend fie-care cuvânt.) 

Un an (un an). — Jean (J6n). — Jeanne (Iona). — Le 
volcan (vulcanul). — Le vin (vinul). — Etranger (sirăin). — 
La, France (Franţa). — Le Francais (Francezul). — Frangais 
(franțuzesc, francez). — Manger (a mâncai. — Je mange (eă 
mănânc). — Le centre (mijlocul). — La plante (fidrea, plan- 
ta), — L'onele (unchiul). — La tazte (mătuşa). — Chacun 
(fie-care).— Le clairon (trâmbiţa).— Non (nu).— On (câneva). 
— Le chemin (drumul). — Le. voisin (vecinul). — Le citron 
ilămâia). — Mentir (a minţi). — Le chanson (cânlecul). — 

Mon (mei). — Ton (t&ă). — Son (săi. — Le cousin (vărul).— 
La maison: (casa). — Le foin (fânul).— Le besoin (gevoia).— 
Le tâmoin (martorul). — Le melon (pepenele). — Ensemble - 
(împreună). | 

EXERCIȚIU 105. 
(Şeolarul va traduce, în franțuzesce, frazele următore:) 

Vesuvul este un vulcan. — l6n este fratele mei. — 
Vărul tăă a venit ieri. — La, mijlocul pieţei. — Mătuşa mea, 
şi unchiul săă. — Fie-care pentru sine. — Vecinul mei este 
francez. — Trâmbiţa, soldaţilor. -- Ai primit scris6rea. mea ? 
Nu. — Am vădut la, cine-va, o plantă prea frumâsă. — Mă- 
garul mănâncă îîn. — Am nevoie de tine. 

j (Şeolarul va serie, în franţuzesce și în românesce, faţă în faţă, 
tote adjectivele posesive ce sai întrebuințat până acum.)
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LECȚIA XXXIII. 

  

44. Sunetul nasal AN. — Sunetul nasal an se 

scrie am, an, em şi en. 

Ex. tambour (tobă). — Tempâte (furtună). — Entendre 
(a audi). — Orange (portocală). | 

EXERCIȚIU 106. 
(Scolarul va citi, în franţuzesce, traducând fie-care cuvânt.) 

Manchot (căung).-—Mensuel (lunar).—Finanele (finanţă). 
—Le gendre (ginerele). —La chambre (camera).— Le dimanche 
(duminica). — Le genre !genul) - Des crampes (cârceie).— 
Le danger (prâmejdia), — Dangereux (primejdios). — La ten- 
dresse [dragoslea|. — L'ocâan (ocean).— Le manger (mânca- 
rea — Le manche (mânerul). — La manche (mâneca). — 
Septembre (Septembrie). — Novembre (Noembrie). — D6cem- 
bre (Decembrie). — La tente (cortul). 

EXERCIȚIU 107, - 
(Seolarul va traduce, în franţuzesce, frazele următore:) 

Copilul sra ciung. — Un ziar lunar. — Ministrul de fi- 
nanţe. — Mânerul cuţitului.— Mânecele hainei.— Luna lui De- 
cembrie. — Camera fraţilor mei. — Plecaţi împreună? — Ar 
închiriat camera. — Ginerele lui I6n. — Oceanul este primej- 
dios. — Mâncarea era bună. > 

EXERCIȚIU 108. 
" (Scolarul va citi, în tranţuzesce, traducând fie-care cuvânt.) 

Un plan (un plan).— Menteur (mâncânos). — Le man- 
teau (mantaoa). — Le boulanger (brutarul). — L'amende 
(migdala). — La parent (rudenia). — Des topinambours 
(napi turcescă).— La jambe (picăorul).— La hanche (şoldul)— 
Le ventre (burta), -- La viande (carnea). — La, salle a man 

ger (sufrageria). — Blanche (albă). — Le genâarme jar 
- darmul). — Encore (ar, mai, încă). — Grande (mare). 

EXERGIȚIU 109, 
(Scolarul va traduce, în franțuzesce, îrazele următoare:) 

'L d6re piciorul. — Sufrageria lor este fârte mare. — 
Jandarmul a plecat. -- O cameră mare. — Mantaca br 
tarului. — Joița a cumpărat napi turcesci. — Burta, bivolu- 
lui. — Pe şold. — Pavel a spart migdalele. 

(Scolarul va citi şi traduce, din cartea Exerciţii de citire şi tr 
ducere pentru clasa I-a, Exerciţiul XLVIII și XLILX.)
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LECTIA XXXĂIV. 

45. Sunetul nasal IN. — Sunetul nasal în se 

scrie aim, ain, im, în, ein şi ym. 

Ex. la main (mâna).—serein (senin).—symbole (simbol). 

  

i 

“EXERCIȚIU 110. 
(Şcolarul va citi, în franțuzesce, traducend fie-care cuvânt.) 

Liincendie. (focul, incendiul). — Le pain (pâinea). — 

Demain (mâine). — Le lendemain (a doua di).— Maintenant 

(acum). — En vain (în zadar).—Le jardin (grădina). — Le 

grain (bobul); — Le singe (maimuloiul). — Le crin: (părul 

de cal). — Se plaindre (a se plânge). — Le sein (sînul). — 

Le mâdecin (medicul). — Le sapin (bradul).—Le nain (pi- 

ticul).—Le peintre (pictorul, zugravul).— Geindre (a geme).— 

La faim (fomea).—Le lin (înul). — Juin (Junie): . Le trein 

(frâul). — Plein (plin). — Le surlendemain (a treia-di). — 

Une tranche (o felie). — Liinstituteur (înstitutorul).—Liins- 

titutrice (instituldrea). — Le Gindon (curcanul). — Li& dinde 

(curea). — Iiimprimeur (tipograful). — L'imprimerie (tîpo- 

grafia). 

EXERCIȚIU îi 
(Scolarul va traduce, în franţuzesce, frazele următore:) 

___Friul calului. — Am văzut incendiul casei lui l6n. — 

Uricenia, maimuţoiului. — Grădina casei. — O saltea de păr | 

de cal. — Bolnavul se plânge de medicul săă. — O felie de 

lămâie. — Un bob de grâii. — Grădina este plină de flori — 

Pavel a venit la noi a treia, di. — Dulapul este făcut cu 

lemn de brad. — Un pahar plin. — O pânză de in. —lie 

fome. — O felie de pepene. — Emil va sosi mâine. — Pâine 
n6gră. — Acum sai nici-o-dată. 

(Şcolarul va citi şi traduce, din cartea Exerciţii de citire şi tra- 
ducere pentru clasa I-a, Exerciţiile L și LI.)
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LECȚIA XXXV. 
46. Sunetul vocal ON. — Sunetul vocal on se 

scrie om şi on. 

Ex. la pompe (pompa). — le menton (bărbia). 

4'17. Sunetul vocal UN. — Sunetul vocal un se 

scrie um şi un. 

Ex. aucun (nici-un). — parfum (parfum). 

“EXERCIȚIU 112, 
(Şcolarul va citi, în franțuzesce, traducend fie-care cuvânt) 

La guenon (maimuța). — Le pigeon Iporumbelul). — 
On dit (se dice). — Lundi (lună). — Je Vai rencontrs (Pam 
întelmit). — Le confiseur (cofetarul). — La, tombe (7mormân- 
tul). —— Le bouton (nasturele, bobocul). — Le savon (săpunul). 
La, raison (rațiunea). — Il a raison (are dreptate). — Le for- 
geron (fierarul). — Le mensonge (minciuna). — Confi6 (în- 
credințal). — Le pantalon (pantalonii). — Le charron irota- 
rul) — Le magon lzidarul). — Le salon Isalonulj.— Humble 
(smerit). — Opportun (prielnic). —Alun (piatră acră).—Brun 
(brun). — Chacun (fie-care). 

EXERCITIU îi, 
(Şcolarul va traduce, în franțuzesce, frazele următore:) 

Emil nu are dreptate. — Zidarul sfirşesce casa. — Gră- 
dina fierarului.—Minciunea. copilului. — Şcolarul mincinos.— 
Prăjiturile cofetarului. — Pavel se spală cu săpun. — Mor- 
mântul generalului. — Filip a, cumpărat doi pantaloni. de 

în framțuaesce, adjectivele posesive su 

Sing. masc. mon, ton, son ; — fem. ma, ta, sa ; de ambele ge- nuri : notre, votre, leur. - 
“Plur. masc. și fe. mes, tes, ses; nos, vos, leurs. 

postav albastru. — Un boboe de trandafir. — Nasturii de 
la haine. — Nu lam întâlnit la bâlcit.! 

Observarea. — Se vede din exercițiile precedente, că, 
nt: 

(Scolarul va citi şi traduce, din cartea, Exerciţii de citire și tra- 
ducere pentru clasa I-a, Exerciţiile Lil şi LILI.) i 
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LECŢIA XXXVI. 

48. Consunantele finale după silabele nasale.— 
Consunantele finale, după silabele nasale, nu se aud 
la citit în franţuzesce. 

Ex. saint (sfânt). — enfant (copiă). — temoins (mar- 
toră). — mont (munte). — monts (munţii), — parfums (par- 
fumuri.) 

Observare.— Cuvântul second (al doilea) se câtesce, în 
franţuzesce, ca şi când ar fi scris cu un g în loc de c (a- 
dică segond). 

  

EXERCIȚIU 114. 
(Şeolarul va citi, în franţuzesce, traducend fie-care cuvânt) 

Le pont (podul). — L'emprunt (împrumutul).—Lhabitant 
(locuitorul). — Le levant (răsăritul). — Le temps (vremea; 
timpul). — Le tantât (după amitdi). — Cent (0 sută). — Le 
front (fruntea). — Un franc (un leă).— Avant (înainte). — 
Longtemps (mult timp). — Depuis longtemps (de mult). — 
Grand (mare). — Le grand” pâre (bunicul). — La grand' măre 
(bunica).—Le printemps (primăvara). —Devant, (dinainte). — 
Aimant. (îubind).— Attenare (a aștepta) — J'attends (ei aș- 
tepi). -— ÎI attend (el aşteaptă). — Attendant (așteptând). — 

- Argent (argint, bană). — Dont (de care).— Onze (un-spre-dece).— 
Le monde (lumea). —— Grand (mare). — Lrenfant (copilul).— 
Dans (în)— La demande (cererea). — Contre (în contra). 

EXERGIȚIU (115. 
(Scolarul va, traduce, în franţuzesce, frazele următore:) 

Podul de piatră. — Imprumutul primăriei. — Locui- 
torii capitalei Bulgariei. — In casă. — Inainte de a pleca.— 
Dinaintea casei.—Nu lam vădut de mult.—Bunica Joiţei.— 
Aştept pe bunicul lui I6n. — Nu am doi lei. — Vremea este 
frumâsă. -— O cutie de argint. —O cutie pentru bani.—Am 
văzut o maimuţă, dinaintea ușei. — Martorii lui loan.—Vre- 
mea, trece repede. — Pavel are un-spre-dece.
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EXERCIȚIU 116, 
(Scolarul va, citi, în franţuzesce, traducând fie-care cuvânt.) 

Blanc (alb).—Je prends (eă iaii.)—-Tu prends (lu ăeă).— 

Il prend (el îa). — Le champ (câmpul, ogorul). — Le sang 

(sângele). — Etant (fiind), — Un gant (o mănuşă). — Mainte- 

nant, lacum).— Long (ling). — Longue (lungă). — Le long de 

(de-a-lungul).—Un coup de sang (0 lovitură de dâmbla).— is 

ont (ez. a). — Nous avons (noi avem). — Il font (e fac). — 

Ils feront (es vor face). — Ils auront (e% vor avea). — Nous 

avons (noi avem). — Nous aimons (noi dubim). — Nous fi- 

nissons (noi isprăvim). — Nous recevons (noi prâmim). — Ls 

vont (ei se duc, eă merg). — Tu mens (tu minţi). — Les 

poissons (pescă). — Le train (trenul)— Moins (maă puţin). 

— Au moins (cel puțin). 

EXERCIȚIU 117, 

(Şcolarul va traduce, în franțuzesce, frazele următore:) 

Pavel a cumpărat mănuși albe. —Eă iai trei lei în 

cutie. — De-a-lungul 'zidului. — Fiind târziu. — Acum e târ- 

ziă. — Unchiul lui I6n a murit de o lovitură de dâmbla. — 

Fraţii mei ai cumpărat ogorul bunicei Joiţei.— Sângele este 

roşii. — lei ceaiti? — Nu iaă ceaiti. — Drumul este lung. — 
Prietenii noștri plscă mâine la Paris. — Eu şi Pavel avem 
mulţă bani. — Copiii fiind mici. — Școlarii vor face tema. 

EXERCIȚIU 118, 
(Şcolarul va serie, faţă în faţă, în franţuzesce şi în românesce, 

verbele următâre, adaogând şi persona 1-a, a 2-a şi a 3-a de la singular). 

A avea, (avoir). A îi (fre). A iubi (aimer). A siirşi (finir). A primi (receooir) 

Noi avem.  Noisuntem. Noi iubim. Noi sfirşim. 
Voi aveţi. Voi sunteţi. Voi iubiți. 
Ei au. Ei sunt. Ei iubesc. 

irşi Noi primim. 
Voi sfirşiţi. Voi primiţi. - 
Ei sfirșesc. Ei primesc. 

(Şcolarul va citi și traduce, din cartea Exerciţiile de citire și 
traducere pentru clasa I-a, Exerciţiile LIV şi LV).
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LECȚIA XXXVII 

49. Silabele AMM, ANN, AMM, ANN, OMM, 
ONN. — Aceste silabe nu sunt nasale şi se citesc ca 

în românesce. 

Ex. Phomme (omul, bărbatul).—la tiamme (flacăra). 

50. Silaba EMM. — Silaba emm are în franțu- 

zesce două sunete: 
10 în cuvântul femme (femeie), emm sună în- 

tocmai ca am în ram. | 

20 în cuvântul dilemme (dilemă), emm sună, 

ca em în semne. 
  

EXERCITIU (19, 

(Scolarul va citi, în franţuzesce, traducând fie-care cuvânt.) 

La, poname (mărul).—Le pommier (mărul). — Le somme 

(suma). — La personne (persna). — Personne (nimenă). — 

Bonne (bună). — 1] sonne (el sună). — Le tonnelier (dogarul). 

— La pomme de terre (cartoful). — La naissance |nascerea). 

_— Le reconnaissance (recunoscința). — De bonne heure (de 

vreme) —Nous sommes ("10% suntem).— La, commode !scrinul). 

— Commode (ândemânaltec). — Le tanneur (făbăcarul). — 

La gamme (gama). — La commune (comuna). — Communal - 

(comunul).— Le commerce (comerțul, negoțul).— Le commer- 

cante (negustorul).— Lrordonnance (ordonanța).— Donner (a 

da). — Je donne (dai). — Donne (dat). — Liinnocence (me- 

vinovăția). — Innocent, (nevinovut). 

EXERCITIU 120, 

(Școlarul va traduce, în franţuzesce, frazele următoare!) 

Pavel a dat lui Filip două mere. — O sumă de bani. 

— Pers6na de care ţi-am vorbit. — Nu a venit nimeni, — 

Am mâncat cartofi. — Alfred a plecat de vreme. — Maria 

a cumpărat un butoiu la dogar. — Negoţul tăbăcarului. — 

Copilul nevinovat. — Suntem nevinovaţi. — Recunoscinţa 

femeei. 

(Scolarul va citi și traduce, din cartea Exerciţii de citire şi tra- 

ducere pentru clasa I-a, Exerciţiile LVI și LVIL.)
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LECȚIA XXXVIII. 

51. Silaba ENT. — Silaba ent are în franţu- 
zesce două sunete: 

10 Silaba ent sună ca an în mai tâte cazurile. 

Ex. seulement (numai). — il ment (minte). — le cou- 

vent (monăstirea). 

20 Silaba ent sună ca e mut când arată pers6na, 

a treia de la pluralul verbelor. 

Ex. Ils mentenţ (ei mânt).— elles couvent (ele clocesc). 
— ils 6taient (ei erai). “ 

  

EXERCIȚIU al, 
(Şcolarul va citi, în franţuzesce, traducând fie-care cuvânt.) 

La, deut (asutele). — Urgent (grabnic). — Argent (ar- 
gint, bani). — Le sergent (sergentul). — Ils peuvent (ei pot). 
— Ils veulent [ez voesc). — Intelligent (deștept) — Impatient 
(nerăbdălor). — Lent (încet). — lis feraient (e ar face). — 
Ils avaient (e aveai). — Irorient (r&săritul). — Lroccident 
(apusul). — Indolent; (tembel). — Le'talent (talentul). — M6- 
chamment, (cu răutate). — Le mâdicament (doctoria). — Le 
changement (schimbarea). — Le commencement (începutul). 
— Tis commencent (e încep). — Lrennemi (dușmanul).—Le 
gouvernement (guvernul). — Le moment (momentul). 

EXERCIȚIU 122, 

(Şcolarul va traduce, în franţuzesce, frazele următoare:) 

O afacere prabnică. — Emil are mulţi bani. — Joița 
a primit un inel de argint. — Maiorul chiamă un sergent.— 
Prietenii noştri primesc nisce doctorii. —Găinele monăstirei 

- clocesc. — Generalul este nerăbdător. — Emil nu minte, dar 
dușmanii săi mint. — Un şcolar deştept. — O ferâstră este 
la răsărit şi cea.laltă este la apus. — I6n ride cu r&utate.—. 
Un om tembel. — O schimbare de guvern. —Inceputul lumei. 

(Şcolarul va citi și traduce, din cartea Exerciţii de ciţire gi de tra- 
ducere pentru clasa l-a, Exerciţiile LVIII şi LIX.) ”
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LECŢIA XXXIX 

52. Silaba IEN —Silaba ien formâză, în franţuzesce, 

un sunet nasal care nu se află în românesce. In acâstă, 

silabă, en sună ca in, în franţuzesce. 

Ex. bien (bine). — rien (nimic). 

53. Silaba IENT. — Silaba ient are, în franțu- 

zesce, două sunete. 
10 Sună în genere ca finala nasală ien, fără să 

se audă t finai. 

Ex. el tient (el tine). — el vient; (el vine.) 

20 Sună ca, îi în cuvântul copii, când se află la 

sfîrşitul unui verb la persâna a treia, de la plural. 

Ex. ils rient (eă râd). — ils nient (e n€gă). 
  

EXERCIȚIU 123, 
(Şcolarul va citi, în franțuzesce, traducând fie-care cuvent:) 

Combien (cât). — Le chien (câinele). -- Ancien (vechiu). 

— Le musicien (musicantul).— Le pharmacien (spiţerul). — 

Antrichien (austriac). — Le chirurgien (hirurgul). — Le 

lien (legătura). — Ils lient (e l6gă). — ltalien (âtalian). — 

Le mien (al meă). — Le tien (al t6ă). — Le sien (al sei). 

— historien (istoricul). — Parisien (parisian).—Le soutien 

(sprijinul). — Îis oublient (ei uită). — Il crie (el ţipă). — 

ils crient (ez ţipă). — Il 6iudie (el studidză). — Ils &tudient 

(eă studieză,). - | , 

EXERCIȚIU 124. 
(Şcolarul va traduce, în franţuzesce, frazele următâre:) 

Cât a, costat acest câine? — Ei l6gă un snop de grâă. 

_— Istoricul României. — Pavel a fost sprijinul mei. — Joița, 

a cumpărat doctorii la spiţer. — Copii uită ceasul clasei.— 

Acest câine este al meă. — Nu studi6ză nimic. — Tatăl meii 

vine de la bâlciă. — Şcolarii rîd şi n6gă. — loan nu ţine la, 

nimic. — Paharul este al tăi, dar condeiul este al stă. — 

O carte vechie. 

(Şcolarul va citi şi traduce, din cartea Exerciţii de citire şi tra- 

ducere pentru clasa I-a, Exerciţiile LX și LX.)
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LECŢIA XL. 

54. Silabele AIL şi AILE. — Silaba ail (la sîfr- 

şitul cuvintelor) și silaba aill sună ca, ai în cuvân- 

tul cai. 

Ex. ail (usturoi).— Je travaille. (ei lucrez, eă 9NuNCesC). 

EXERCIȚIU 125. 

(Scolarul va citi, în franțuzesce, traducând fie-care cuvânt.) 

Paille (pasă, paie).— La. muraille (zidul) — La bataille 

(bătălia). — Le corail (mărgeanul). — La travail (lucrul, 

munca). — Le bâtail (vitele). — La, caille (prepelița). — Le 

tailieur (croitorul). — Tailler (a tăza, a croî). — Travailleur 

(muncitor). — Travailleuse (mumncitore). — II baille el cască). 

— Une mâdaille (o medalie). — Cabinet de travail (odaie 

de lucru).—Le poitrail (pieptul caluluă) — Dâtail (amănuni). 

— Frangailles (logodnă). —- Ecailles (de poissons) [solză).— 

Eoaille (baga).— 'Tenailles (clește).— Broussailles (tufișuri). — 

Le tas (grămadă). 

EXERCIȚIU 126, 
O: grămadă de paie.— O salbă de mărgean. — Un croi- 

tor muncitor. — I6n a cumpărat două prepelițe.— Un şcolar 

lucrâză, cel-lalt cască.— O medalie de aur.— Odaia, de lucru 

a, unchiului meii.— Un zid 'nalt.— O mare bătălie. — David 

duce vitele la vad.—- Amănuntele unui lucru.— Un inel de 

logodnă.— Pescele are solzi roşii. 

Observare. Din exerciţiile de până acum, se vede că, 

în framntuzesce, pronumele posesive, sunt : 

Singular masc. le mien, le tien, le sien, le nâtre, le vâtre, le leur. 
« fem. la mienne, la tienne, la sienne, la notre, la vâtre, la leur. 

Plural - asc. les miens, les tiens, les siens, les nâtres, les vâtres, 
Jes leurs. - 

fem.  les' miennes, les tiennes, les siennes, les nâtres, les 
vâtres, les leurs. 

« 

(Scolarul va citi şi traduce, din cartea Exerciţii de citire şi tra- 
ducere pentru clasa I-a, Exerciţiile LXII şi LXIIL) ”
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LECȚIA. XLI. 

55. Silabele EIL și EILL. — Silaba eil (la, sfir- 
şitul cuvintelor) şi silaba eill sună ca, ei în cuvân- 
tul cei. 

Ex. ce soleil (sorele). — je me râveille (m& deștept). 

53. Silabele EUIL, EUILL, UEIL și UEILL.— 
Silabele euil şi ueil (la, sfîrşitul cuvintelor), precum şi 
silabele euill şi ueill, sună aprâpe ca ăi în cuvântul văi. 

E Pâcureuil (veverița). — la, feuille (frunza). 
"Ale cercueil (coscăugul). — je cueille (eă culeg). 
  

EXERCITIU 127, 

(Şcolarul va citi, în franţuzesce, traducenă fie-care cuvânt.) 

Le soleil se lăve (sdrele resare). — Le soleil se couche 

(sdrele apune). — Pareil (la fel). — Une bouteille (sticla). — 

Le râveil (deșteptarea). — Le sevil (pragul). — Li6cueil 
(stânca). — Le sommeil (somnul). — Le conseil (sfatul, con- 

siliul. — Le vieil appareil (vechiul aparat). — Conseiller 

(a sfălui). — Le conseiller (consilierul). — Le chevreuil (că- 

pridra).—Je te conseille (te sfăluesc). — L'oreille (urechia).— 

Ivoreiller ipernaj).—Le fauteuil (jețul).—ILvoseille Imăcrișul).— 

Le deuil (doliul). — Orgueilleux (fudul). 

EXERCIȚIU 128, 

(Şcolarul va traduce în franţuzesce, frazele următâre:) 

Sorele răsare 1a răsărit; şi apune la apus. — O sticlă de 
vin. — Deşteptarea României. — Sfatul medicului. — Con- 

siliul comunal. —— *L dâre urechia. — Maria a pus capul pe 

pernă. — O stâncă în mare. — Somnul copilului. — Pe pra- 
gul uşei. — Căpridra fuge în pădure. — Jeţul bunichei. — 

“O rochie de doliă. 

(Scolarul va citi şi traduce, din cartea Exerciţii de citire şi de 
traducere pentru clasa l-a, Exerciţiile LIV și LĂYV.
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LECŢIA ALII. , 

57. Silaba, ILU. — Silaba ill are două sunete 

în franţuzesce : 
10 sună ca îl în românesce. 

Ex. la ville (orașul). — le village (satul). 

20 sună ca îi în cuvântul fii. 

Ex. îl brille (strălucesce). — la, fille (feta). 

58. Silabele OUIL şi OUILLE. — Silaba ouil 

(a sfirşitul cuvintelor) şi silaba ouille sună ca ui 

în cuvântul muiat. 

Ex. fenouil (mărar). — la grenouille (brosca). 

EXERCIȚIU 129, 
(Școlarul va citi, în franțuzesce, traducenăd fie-care cuvânt) 

Il shabille [se îmbrăcă). — La faucile (seceră). — Il 

se dâshabille (se desbrăcă). — Une jenne fille (o fetă). -— 

Sa bele-fille (nora sa). — Ma petite-âlle (nepota mea). — 

Une aiguille (un ac de cusul). — Une &piugle (un ac cu gă- 

mălie). — L'anguille (țiparut). -- Camomille (mușeţel). — La 

famille (familia). — Guenilles (sdrențe). — Une vrille (u% 

sfredel). —- Brillant (lucios). — Etriller (a ţesela). — Ii fouille 

(scormonesce). — La, rouille (rugina). — La, houille (cărbunele 

de piatră) — Mouill6 (udat). 
EXERGITIU 130, 

(Şcolarul va traduce, în franțuzesce, frazele următâre:) 

"Les moissonneurs (secerăloriă) taiă grâul cu secera.—Ma.- 

ria se îmbracă bine. — Aurul este lucios. — O familie feri- 

cită. — Locuitorii oraşului. — Nepâta generalului. — Pavel a 

întălnit noră vecinei mele. — Joița a găsit un ac cu gămă- 

lie. — Emil se desbracă repede. — Pescarul avea un ţipar. — 

Preotul satului. — O fată, cu minte. | 

Observare. — Din exercițiile precedente se vede că, 

în franţuzesce, pronumele personale suni : 

Pers. 1-a. je, me, moi. nous. 
Pers. 2-a. tu, te ţoi, vous. 
Pers. 3-a. il, elle. le, soi, lui, ils, elles, eux.
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RECAPITULARE 

EXERCIȚIU (31. 

(Scolarul va traduce, în românesce, frazele următâre :) 

Les habitants de ce village sont indolents. — Le pois- 

son vit dans Peau. — Jai vu vn chevrevil dans les brous- 

sailles.— IP&colier inteligent et travailleur arrivera loin. — 

Un feu de houille. — Le porc fonille le sol. — Emile 6tait 

en (în) guenilles.— Combien voulez-vous ? — Avez-vous recu 

de l'argent? — Les enfants oublient vite. — Le bien et le 

mal. — Ils veulent seulement un peu d'eau., 

EXERCIȚIU 132, 

(Scolarul va traduce, în franțuzesce, frazele următâre:) 

Drapelul austriac.—Un hirurg îndemănatec.— O durere“ 

de dinţi. — Ofițerul a, poruncit sergenţilor.— Ei nu pot veni 

cu noi. — Am citit începutul cărţii. — Câinele met era, 

tînăr şi forte deştept. — Dușmanii României. — Prietenii 

noştri ne uită. — I6na cască, i-e somn. — Guvernul român. 

__' Brâsca, sare. — Mărarul este o plantă folositre. 

| EXERCITIU 133, 

(Scolarul va citi şi traduce, în clasă, verbele următâre:) 

J'avais. J'etais,. J'aimais. -Je finissais. Je recevais. 

Tu avais. Du &tais. - 'Tu aimais. Tu finissais. Tu recevais. 

"1 avait. Il &tait. Il aimait. Jl finissait. n recevait.. 

Nous avions. Nous €tions. Nous aimions. Nous finissions.Nous recevions. 

Vous aviez. Vous tiez, Vous aimiez. Vous finissiez. Vous receviez. 

Ils avaient. Ils &taient. Ilsaimaient. Ils finissaient. ]ls recevaient. 

(Scolarul va citi şi traduce, dia cartea Exerciţii de citire şi 

traducere, Exerciţiile LXVI şi LXVIL) ” 

5
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LECŢIA XLIII. 

59. Sunetul GN. — In franțuzesce, gn formâză 

un sunet nasal care nu are nici un echivalent în romă- 

nesce. 

Ex. le signe (semnalul). — 1a vigne (via). 

EXERGIȚIU 194, 
__ (Scolarul va citi, în franțuzesce, traducend fie-care cuvânt.) 

La, cigogne (barza). — Signer (a semna, a îscăli). — 

Je signe (semnez, iscălesc). — Îl signe (semneză, iscălesce). 

— Le eygne (lebăda). — Le râgne (domnia). — Le signal 

(semnalul). — Gagner (a căştiga). — Je gagne (căştig). — i 

_gagne (el căştigă). — L'Espagne (Spania).— Le peigne (piep- 

tenele). — Le châtaignier (castanul). — La châtaigne (cas 

toma). — Eteignez. (stingeți). — L'agneau (mielul). — La 

campagne (țeră, câmpiile). — L'Allemagne (Germania). — 

Au bagne (la ocnă).— Lrenseigne (firma).—Indigne (nedemm). 

— La ligne (linia, rândul).—La montagne (muntele). 

EXERCITIU 135, 

(Şcolaral va traduce, în franţuzesce, frazele următore:) 

Iscălesc scrisârea. — Lebedele înnstă pe lac. — Dom- 

nia, acestui rege. — I6n căştigă mult în negoţul săi. — Stin- 
geţă lampa (la lampe). — Joița, sare un rând. — Firma croi- 

torului. — Maria mănâncă castane. — Un om nedemn. — 

- Semnalul bătăliei. — Regele Spaniei. — Un castan înflorit: 

EXERCIȚIU 136. 
(Şcolarul va citi şi traduce, în românesce, verbele următore : 

Jaurai. Je serai, Jaimerai. Je finirai. Je recevrai. 

Tu auras. Tu seras. Tu ajimeras, Tu finiras. Tu recevras. 

1 aura. -L sera. Il aimera: 1 finira. ]l recevra. 

Nous aurons. Nous serons. Nousaimerons. Nous finirons. Nousrecevrons. 

Vous aurez. Vous serez. Vous aimerez. Vous finirez. Vous recevrez. 

[ls -auront. Jls seront.. ]is aimeront. ls Aniront. Ils recevront: 

(Şcoiarul va citi şi traduce, din cartea Exerciţii de citire și tra- 
ducere pentru clasa I-a. Exerciţiile LXVIII şi LXLX.) 
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LECŢIA XLIV. 

60. Litera Q. — Litera, q, care nu există în al- 
fabetul român, se întrebuinţeză, în franțuzesce, urmată, 
de u şi singură la sfîrşitul cuvintelor. Qu are acelaş 
sunet ca, litera k. La sfirșitul cuvintelor, q se citesce 
ca e în cuvântul arc. . 

Ex. brique (cărămidă). — cinq (cinci). 

EXERCIȚIU 137, 
(Scolarul va citi, în franţuzesce, traducând fie-care cuvânt.) 

Que (ca).—Que (ce).—Qui (core, câne)—Quoi (ce). —Pour- 

quoi (pentru ce, de ce).—Que j'aie (ca să um).—-Que nous ayons 

(ca să aven).—Quoique |deșii. — Que je sois (ca să fiii).—Quinze 

(câncă spre-dece). — Quatre (patru). — Quatorze (patru-spre- 

dece).— Afrique (Africa).—Lequel, laquelle (care). —- Lesquels, 
lesquelles (cară). — Auquel (căru). — A laquelle (căre3).— 
L'Amârique (America). — Presque (aprope). — Auxquels, aux- 

quelles (cărora). — La nuque (ceafa).—Quart, quartier (sfert). 

— Le physique (fizica). — Auxquels, auxquelles (cărora). — 

Jusque (pânâ). —- La Tarquie (Turcia). — Le ture (turcul) — 

La presqw'ile (peninsula). — La pâninsule balcanique (pe- 

ninsula balcanică). —- Quarante (patru-decă). — Cinquante 
(câncă-decă).— Pâques (Pasce).—Quand(când).—Ce que (ceea ce). 

| EXERGITIU 138, 
(Şcolarul va traduce, în franţuzesce, frazele următâre șI] 

Trebuie să am acâstă scris6re. — De ce nu veniţi cu 

noi? — Deşi esci leneş. — Am patru capre şi cinci-spre- 

dece găine. — Turcul pe care lam întâlnit ieri. — Un sfert 

de miel. — Ceafa, bivolului. — Aşteptaţi pînă mâine.— Sticla 

este aprope golă. — Emil studisza, fizica. — Munţii din pe- 
ninsula balcanică.—Are cu ce irăi. 

- Observare. — Din exercițiile de pînă acum se vede că, 

în franțuzesce, adjectivele numerale cardinale sunt (pînă 

la dou&-decă): | 
Un, deux, trois; quatre, cinqg, 
Six, sept, huit, neut, dix, 
Onze, douze, treize, quatorze, quinze, 
Seize, dix-sept, dix-huit, dix:neuf, vingt. 

(Scolarul va, citi şi traduce, din cartea Exerciţii de citire şi tra» 
ducere pentru clasa I-a, Exerciţiile LXX şi LXXI.) .
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LECŢIA XLV. 
61. Litera | (cu trema). — Când se pune pe un 

i o tremă (**), acâsta însemneză, că acesi i nu formâză 

o difiongă cu vocala, ce precedă și se aude deosebit, 

Ex. hair (a urâ), se citesce a-ir. 

62. Litera Y după vocalele A, E şi 0. — Când 

y se află, după vocalele a, e și o, acest y la, citit se 

descompune în doi i: cel dântâii i formeză o diftongă 

cu vocala ce precedă, iar al doilea. se citesce deosebit. 

Ba! PaYS (ț6ră), (se descompune la citit pai-is=—pe-i). 

*- pay (plătit), ( > » » pai-i6—pe-ie). 

EXERCITIU 139, 

(Școlarul va citi, în franţuzesce, traducând fie-care cuvânt.) 

Le voyage (călătoria).—Le paysan (țăranul). — Balayer 

(a mătura).—Un craşon (un creion).—Un rayon (0 rază).— 

Des'rayons de miel (fagwră de miere). — Le noyau (sâanbu- 

rele). — Envoyer (a trimile). — Il envoie (el trimite). =— Un 

tuyau (un burlan).—S'ennuyer (a se pleciisi). — II *s'ennuie 

(se plectisesce]. — Le noyer (nucul). — Se noyer (a se în- 

neca). — Le loyer (chiria). — Le foyer (vatra). — (Que nous 
ayons (ca să avem). — Que vous ayez (ca să aveți). — Que 

nous soyons (04 să fin).—Payer (a plăti). —Envoys (trimi ). 

— Naif (copilăros). — Le voyageur (călătorul, drumeţul). — 

II balaie (e/ mătură). - 

EXERCITIU 140, 

(Şcolarul va traduce, în tranţuzesce, frazele următore:) 

Emil a făcut o frumâsă căsătorie. — Țăranul ne-a tri- 
mis faguri de miere. — Este un nuc în grădina năstră. — 
Emil a plătit chiria casei. — Joița se plectisesce la ţară.— 
âra mea. — Trebuie să avem doi cai. — Lucrătorul a pus 
„un burlan. — Şcolarul a cumpărat un creion. 

. (Şcolarul va, citi şi traduce, din cartea Exerciţii de citire şi tra- 

ducere pentru clasa I-a, Exerciţiile LAXII şi LĂXIII.) 
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LECŢIA XLVIL. 
63. Consunanta. T înainte de IE, If, ION. — 

In franţuzesce, consunanta t înainte de ie și de ie 
sună când ca ţ, când ca s. o 

(sună ca t) partie (parte). — Vortie (urzica). 
Ra|(sună ca s) democratie Idemocraţie).—prophstie (prorocire). 

"(sună ca t) piti6 (mă). — moiti6 (jumelate). 
(sună ca s) initi6 (înițzat). 

Consunanta t, înainte de ion, sună tot-da-una 
ca s. i 

Ex. cr6ation (creare). — action (faptă). 

Observare. In cuvintele patient (răbdălor) şi impa- - 
tient (nerăbdălor), t sună ca s. i 
  

EXERCITIU 141, 
(Scolarul va citi, în franţuzesce, traducână fie-care cuvânt.) 

Tattention (băgarea de semă).— Lraristocratie (aristo- 
crația). — La garantie (garanția). — La location (închirie- 
rea).— L'abdication (abdicarea).— F$licitations (felicitări).— 
L'Ascension (nălțarea). — Une fonction (o funcție). — La, . 
destitution (destituirea). — La dissolution (disolvurea).— La: 
persâcution (prigonirea). — La constitution (constituția). —: 
L"6lection (alegerea). — Lia construction (clădirea). — La tra- 
duction (traducerea). — Septentrion (mi6ză-ndple). — Avoir 
lieu (a se face). — La nation (națiunea). — Une pâtition (o 
petiție). | | 

EXERCITIU 142. 
(Şcolarul va traduce, în franțuzesce, frazele următore :) 

Alegerile comunale sai făcut ieri. — Abdicarea împă- 
ratului. — Emil a primit felicitările lor. — Constituţia Româ- 
niei. — Traducerea fabulelor lui Esop. — Clădirea unei 
case. — Nordul: sati mi6za-nâpte. — Prigonirea, creștinilor.— 
Inchirierea unei camere. — Ziua Inălţărei. — Crearea lumei.— 
O faptă care trebue pedepsită. — Jumătatea mărului. — 
Frunza, urzicei. — Națiunea român6scă.
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LECŢIA XLVII. 

64. Sunetul (E. — În franţuzesce, o, urmat de o 

_consunantă, sună ca € (cu accentul ascuţit). 

Ex. ecumânique (ecumenic). 

Când ce este urmat de u sati de îl, sună ca eu 

(în franţuzesce). 

Ex. le boeuf (boul). — P&il (ochâul). 

„65. Sunetul OE. — In franțuzesce, 08 sună ca 06. 

Ex. Noăl (Crăciun). — le po&me (poema). 

Observare.—Jn cuvintele posle (soba), posle (tigaie) și 
polon (tigăiță), 06 se citesce ca oi (în franțuzesce). 

  

- EXERCITIU 143, 

(Şcolarul va citi, în franţuzesce, traducând fie-care cuvânt). 

La sur (sora). — Louvre (opera). — Les yeux (ochăi)- 
— Le cour [înima).— Les mours (moravurile). — Une ma- 
n&uvre (0 mamoperă:). — Le brouillard (ceața). — Le joug 
(jugul). — Lia posie (poesia). — Poâtique (poetic, poetică). 
— Le pote (poetul). — (Un ceuf un od). 

EXERCITIU 144, 
+ 

: (Scolarul va traduce, în franţuzesce, frazele următâre:) 

Ochiul boului. — Ochii boului sunt mari. — Alexandri 
este un poet român. — Am citit poemele sâle. — Serbătorile 
Crăciunului. — Joița a, pus tigaia pe foc. — Aprindeţi focul 
în sobă. — Fie-care 46ră are moravurile sâle. — O frază 
poetică. — Ouăle găinei. 

(Şeolarul va citi și traduce, din cartea Exerciţii de citire şi tra- 
ducere pentru clasa I-a, Exerciţiile LXXIV și LXXV.) 
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RECAPITULARE 

EXERCITIU 145, 

(Şcolarul va traduce, în românesce, frazele următâre:) 

La râgne de ce roi a6t6 long.—Un rayon de soleil en- 

tre (întră) par la fenâtre. — II est nscessaire (trebuincios) 

que vous ayez tous des crayons.—La mâre de Zo6 a achet6 

hier un quart d'agneau. — Le pâre d'Alexandre (luă Aleaan- 

dru) signe la pstition. — Il faut que nous soyons demain 

chez le maire du village. — Un noyau de prune. — La per- 

sonne qui arrive est, un ami de mon păre. — Il me demande 

je ne sais pas quoi. — Il est honteux (rușinos) de ne pas 

payer ses dettes. — Les fâtes de Pâques. 

EXERCIȚIU 146, 

(Şcolarul va traduce, în franţuzesce, razele următore:) 

Un popor care locuesce în peninsula, balcanică, —- Maria | 

a păzit (garde) boii şi vacile vecinei. — Curca, ce a cumpă- 

rai ieri, — Obiceiul ce avea. — Ceasornicul arată (margue) 

cinci ceasuri. — Nourul care trece. — Germania şi Franța 

sunt două ţări mari. — Un frumos pieptene de fildeş. — 

Gâtul lung al berzei. — Prietena cu care am fost la sat.— 

Drumeţul se opresce (s'arrâtle) sub un nuc. 

EXERCITIU 147, 

(Şcolarul va traduce, în franţuzesce, trazele următore:) 

Lampa, este stinsă (6teînte). — Scrisorea ce am trimis 

lut Stefan.— Aveam patru-spre-zece găini în curte. —Alexan- 

dru a cumpărat via nostră. -— Nu-ţi-e milă de mine.— Hoţul 

(le voleur) a, fost trimis la ocnă. — Înălțarea este o serbă- 

i6re mare. — Aristocraţia franceză. — Bla ce a avut. — 

Pavel câştigă mulţi bani.



  

— "72 — i 

NUMERILE 

(Scolarul va învăţa numerile următore:) 

Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, 

onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, 

dix-neuf, vingt (20). 

vingt-et-un, vingt-deux, vingt-trois, vingt- quatre, vingt-cing, 

vingt-six, vingt-sept, vingt-huit, vingt-neuf, trente (30). 

Trente-et-un, etc., quarante (40). 

Quarante-et-un, etc., cinguante (50). 

Cinquante-et-un, etc., soixante (60). 

Soixante-et-un, etc., soixante-dix (70). 

Soixante-et-onze, soixante-douze, soixante-treize, . 

- soixante-quatorze, soixante-quinze, soixante-seize, 

soixante-dix-sept, soixante-dix-huit, 

soixante-dix-neuf, quatre-vingt (80). 
Quatre-vingt-un, etc., quatre-vingt-dix (90). 

Quatre-vingt-onze, guatre-vingt-douze, 

- quatre-vingt-treize, quatre-vingt-quatorze, 

quatre-vingt-quinze, quatre-vingt-saize, 

quatre-vingt-dix-sept, quatre-vingt-dix-huit, 

quatre-vingt-dix-neuf, cent (110). 

Cent. un, cent deux, cent trois, etc. 

“Deux cent (20J), Trois cent (300), Quatre cent (400). - 

Cinq cent (500), Six cent (600), Sept; cent; (700); Huit cent (800), 
Neuf cent (900), Mille (1000). 
Deux mille, trois mille, dix- mille, 
cinquante mille, cent mille, un million. 

Observare. In cuvântul vingt nu se aud finala t, dar. 

în cuvintele vingt-et-un, vingt-deux, etc., se audet final.  
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PARTEA || 

GRAMATICA 

LECȚŢIA XLVIIL. 

ARTICOLUL 

66. Le păre, la, mere, les enfants, les sours.— 

Articolul, în franţuazesce, se pune înaintea, substanti- 

vului. 
“ 

Articolul este : 

-Masc. sing. Fem. sing, Masc. și fem plur. 

LE, IL LA, Li RE LES | 

67. L'habitant, Phabitude, Phâte, la hâte. — 

Inainte de h' mut se pune P în loc de le sai la; iar, 

înainte de h aspirat, se pune le sai la. 

68. Un îrăre, une sur, des îrâres, des soeurs.— 

In afară de le, la, les, maieste un articol nedefinii 

care se pune de asemenea, înaintea substantivului. 

Acest articol este : un, une, des. 

      

- | “EXERCITIU 145. 

" (Scolarul va traduce, în franţuzesce, frazele următâre:) 

Tatăl şi mama. — Fraţii şi surorile.—Emil a găsit un 

adăpost. — Trandafirul este o flâre,.— Bucătăria este lumi- 

nosă (clare). — Uşa şi ferestra. — Boinavul s'a vindecat. — 

Maria, a cumpărat prune. — Pavel deschide uşa. — Stefan 

a primit; scrisori. — Şcolarii şi profesorul. — Locuitorii ţipă, 

—. Secerătorii l6gă snopurile. — Sdrenţe udate. — Vinul şi 

oţetul. — O capră și nisce gâsce.
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69. Le frâre du genâral, la hutte de homme; 

la, maison de la mâre, le mouchoir de lamie, le 

drapeau des soldats. — Spre a forma genitivul, se 
pune, în franțuzesce, înaintea substantivului : 

la mase. AU, când substantivul este la singular şi se începe cu 
o consunantă sau cu un h aspirat. 

la masc. şi fem. DE Iv, când substantivul este la singular şi se începe cu 
o vocală saii cu un h ut. 

la mase. şi fem. DES, când substantivul este la plural. 

70. Jai dit au pere, j'ai dit ă Phomme, jai dit - 
ă la mere, jai dit ă Vami, j'ai dit aux enfants.— 
Spre a forma dativul, în franţuzesce, se pune, înaintea 
substantivului : 

la masc. AU, când substantivul este la singular și se începe 
SN cu o consunantă sau cu un h aspirat. 

la masc. şi fem. Ale, când substantivul estela singular și se începe 
_cu o vocală sai cu un h mat. 

la masc. şi fem. AUX, când substantivul este la plural. 

71. Jai du pain. — Donnez-moi du vin. — 
Jai de la paille. — Când se varbesce numai de o 
parte a unui lucru, se pune înaintea substantivului 
du sai de L. o 

72. Je n'ai pas WVargent, tu n'as pas d'esprit, îl 
a de Vargent. — Când însă forma, este negativă, în loc 
de du sai de ! se pune de sati d înaintea substan- 
tivului. 

  

EXERCITIU 146, 

(Şcolarul va traduce, în franțuzesce, frazele următâre:) 

Grădina generalului. — Vadul rîului.— Biserica, satului.— 
Ferestrele casei. — Frunza, saleiei. — Căldura verei. — Vrei 
(veuz-lu) apă? — Ai vin? — N'am noroc (chance). — Florile 
grădinei. — Am dis fratelui mei. —l6na a dis grădinarilor.— 
Ciocanul fierarului? —Un prieten sigur. — Mama soldatului. — 
Razele sdrelui. — Secera secerătorilor. — Ai un ac cu gămă- 
lie ?—Somnul copilului. — Urechile calului.—Jeţul bunichei.
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LECȚIA XLIX. 

73. Verbul auxiliar AVOIR. 

(Timpurile principale.) 

INDIC ATIVUL.— Prezinte. 

J al 
Tu as. 
Il sai elle a. 
Nous avons. 
Vous avez, 
Ils saă elles ont. 

Imperfect. 

JP _ aVais, - 
Tu avais. 
1 saă elle avait. 
Nous avions. 
Vous aviez. 
Ils saă elles avaieni 

Trecut nedefinit. 

JP al eu. 
Tu as eu. 
Il saă elle a eu. 
Nous avons eu. 
Vous avez eu. 
Jis sa ellesoni eu. 

Mai mult ca, perfect. 

J __avais eu. 
Tu __avais eu. 
Ul avait, eu. 
Nous avions eu. 
Vous aviez eu. 

Ils sa elles avaient eu. 

  

      
Ayant. 

VIITORUL 

Y aurai. 
Tu auras. 
Il saă elle aura. 
Nous aurons. 
Vous aurez. 
is saă elles auront. 

CONDIȚIONALUL 

Prezinte 

J: aurais. 
Tu __ aurais. 
Il saă elle aurait. 
Nous aurionă. . 
Vous auriez. 
Ils saă elles auraient, 

SUBJONCTIVUL 
Prezinte 

Que j : aie. 

Que-tu aies. 

Quiil saă qu'elle ait. 

Que nous ayons. 

Que vous ayez. 
Qwilssaă qwellesaient. . 

INFINITIVUL 
Prezinte 

Avoir. 
PARTICIPUL 

Prezinte 

Trecut 
Eu, ayant eu. 

Observare. — In verbul avoir, diftonga eu se cîtesce 

ca u (în franțuzesce.) .
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LECŢIA L. 

SUBSTANTIVUL 

174. Le p&re, les păres; ami, les amis. — În 
franţuzesce, pluralul se formâză adăugând un s la 
singular. 

75. Le tas, les tas; la voix, les voix,; le nez, 
les nez. — Substantivele terminate la singuiare cu s, x 
sau z nu se schimbă la, plural. | 

126. Le neveu, les neveux; le noyau, les noyaux; 
le bateau, les bateaux. — Substantivele terminate în 
eu, au și eau, 'și formâză pluralul primind un x la 
sfîrșit. Ii 

7'7. Le cheval, les chevaux. — Substantivele ter- 
minate în al 'și formză pluralul schimbând al în auz. 

Observare. Substantivele terminate în ou 'şi fac pm 
rolul adăogând un s. Șeple substantive însă terminate în 
ou 'și formeză pluralul prin adăugirea unui X în loc des, și 
anume: bijou, caillou (pietricică), chou, genou (genunchii), 
hibou (cucuvaia), joujou şi pou (păduche). 
  

EXERCIȚIU 141, 
(Şcolarul va traduce, în românesce, frazele următâre :) 

Le păre d'Alexandre a acheţs dix couteaux. —- Les jar- 
dins de ces maisons. — Les chevaux de nos gânsraux. — 
Chaque fenâtre a quatre carreaux. — Le cheval a quatre 
pieds et !homme a deux jambes. — J'ai vu de grands trou- 
peaux pres du village. — Il y a des tas de pierre sur la 
chauss6e. 

EXERGIȚIU 148. 
(Școlarul va traduce, în franțuzesce, frazele următâre:) 

Gaurele zidului. — Pavel a adus (appori6) trei but6ie.— 
Miei se jocă. — Puneţi zăvorele. — Acest capil are păduche. 
— In grădina n6stră avem crinuri. — Ziarele-septămânale.— 
Nepoţii lui I6n. — Maria, are cinci-spre-zece. gologani. — Fiii 
primarului sunt forte veseli (gas).
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LECȚIA LI. 

178. Verbul auxiliar ETRE 

(Timpurile principale) 

INDICATIVUL. —Prezinte. 

Je suis. 
Tu es. 
Il est; 
Nous sommes. 
Vous âtes. 
Ils sont. 

| Imperiect 

J stais. 
Tu  6tais. 
T stait. 
Nous 6tions. 
Vous stiez. 
lls  6taient. 

Trecut nedefinit. 

JP ai 6t6. 
Tu as ste. 
Ti a, 6t6. 
Nous avons 6t6. 
Vous avez . 6t6. 

Ils ont 6t6. 

Mai mult ca perfect. 

J avais 6t6. 
Tu  avais 646. 
JI avait  6t6. 
Nous avions st€. 
Vous aviez 6t6. 
lis  avaienit, 6t6. 

VIITORUL. 

Je  serai. 
Tu  seras, 

Il sera, 
Nous serons. - 
Vous serez. 
ils'  seront. 

CONDIȚIONALUL.—Prezinte. 
Je  -serais. 
Tu  serais. 
Il serait. 

Nous serions. 
Vous seriez. 
Ils  seraient. 

SUBIONCTIVUL.— Prezinte. 

Que je S0IŞ. 
Que tu  sois. 
Qui] * soit;. 

Que nous soyons. 

Que vous soyez. 

Qu'ils soient. 

INFINITIVUL.—Prezinte. 

fite. | 

PARTICIPUL.—Prezinte. 

Etant. 

Trecut   Et6, ayant €t6.
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LECȚIA LII. 

ADJECTIVUL 

79. Le ciel bleu, la robe bleue. — In franțu- 

zesce, spre a forma femininul adjectivului, se adaogă 

la sfîrşit un e mut. 
80. Un homme juste, une femme juste. — Ad- 

jectivele terminate. cu un e mut la masculin nu se 

schimbă la feminin. | 

81. Il est cruel, elle estcruelle. Îl est pareil, 

elle est pareille. Il est ancien, elle est ancienne. 

Il est bon, elle est bonne. Il est gras, elle est 

grasse. Il est gros, elle est grosse. Adjectivele ter- 

minate în el, eil, en, on, as și os și formeză femininul 

reduplecând consunanta finală după care se pune un 

e mul. 
  

 EXERGIȚIU. 148. 
(Şcolarul va citi, în fcanţuzesce, arătând forma femininului.) 

Patient răbdător). — Prât (gata). — Court, (scurtă). — 

Poli (lucios). — Poli (politicos).— Voisin (vecîn). — Excellent 

_ (fârte bun). — Avide (lacom). — Gourmand (mâncăcios). — 

Parfait (perfect, desăvîrșit). — Obscur (întunecos). — inutile 

(nefolositor). — Robuste (voinic). — Fort (tare). — Bavard 

(imbut). — Vermeil (rumen). — Honnâte (cânstit). — Sot (ne- 

rod). — Rond (rotundă). — Inoui (neauail). 

EXERCITIU 149, 

(Şcolarul va traduce, în franțuzesce, frazele următore:) 

Prietena nâstră este r&bdătâre. — Supa este gata. — 

Viaţa, este scurtă, — Ghiaţa este luci6să. — Orfana, este po- 

liticâsă. — Casa vecină. — O persică fârte bună. — O mamă 

desăvîrşită. — Joița este mâncăci6să. — Sgârcitul este la- 

com de bani. — Camera este întunecâsă. — O plantă nefolo- 

sitâre. — Este rumenă. — Maria este limbută. — O femeie 

cinstită. — Maria avea o prietenă nerâdă. — Portocala este 

rotundă. — O cruzime (cruaut6) neauzită. — O curcă grasă.
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LECȚIA LIIL 
82. Il est muet, elle est muette. Adjectivele ter- minate în et 'și formeză, de asemenea, femininul redu- plecând consunanta, finală, și adaugând un e mut. 
Observare. — "Adijectivele complet (întreg), concret (concret), discret |discret), inguiet (neliniștit, îngrijatj, re- plet (bondoc) și secret; (tainic) fac la feminin complete, concrâte, discrăte, înquiete, replăte şi secrâte. 

83. Il est maladii, elle est maladive. Il est neuf, elle est neuve. —- Adjectivele terminate în £ ȘI formâză femininul schimbând î în ve. | 84. Il est heureux, elle est heureuse. — Ad- jectivele terminate în eux ŞI formeză femininul schim- bând x în se. 

    

EXERCIȚIU 150, 
(Şeolarul va citi, în franțuzesce, arătând forma femininului.) 

. Aigrelet (acrişor). — Bref (scurt). — Peureux (fricos).-— Prâcieux (scump). — Rstif (îndărătuic). — Mystsrieux (0ds- terios). —Liuxueux (luaros). — Rocheux (stâncos). — Orageux (furtunos). — Nutritif (hrănilor). — Pluvieux (ploios). — Facile (uşor). — Plaintif (plângător). — Silencieux (tăcut). — Envieux (invidios). 

EXERCIȚIU îi. 
(Şoolarul va traduce, în franțuzesce, frazele următâre:) 

O ciorbă acrişâră. — Maria, este fric6să. — Am cum- părat pietre scumpe. — Q măgăriţă îndărătnică. — O afacere misteri6să. — Un munte stâncos. — O cameră luxosă, — O zi (une journee) ploicsă.—Un lucru ușor.—Carnea este hră- nitâre. — Joița este prea, copilărâsă. — O discuţie (discus- sion) furtunâsă. — 0 voce plângă&tore. — Un om invidios.— „Orfana este tăcută.
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LECŢIA LIV. 

85. Il est menteur, elle est menteuse. — Ad- 

jectivele terminate în eur 'și formâză, femininul schim- 

bând r final în se. | 

86. Le drap 16ger, la toile legere. — Adjectivele 

terminate în er 'şi formâză, femininul primind un e mul 

la, sfîrșit, și un accent grav pe e care precedă r. “ 

    

EXERCIȚIU 152. 
(Scolarul va citi, în franţuzesce, arătând forma femininului.) 

“Trompeur (înşelător). — Supârieur (superior). — Meil- 

Jeur (mai bun). — Entier (întreg). — Passager (trecător). — 

R&gulier (regulat). — Irrâgulier (neregulat). — Dernier (ăL din 

urmă). — Grossier (m0ji6). — Amer (amar). — Intârieur (în- 

tern). — Cher (scump). — Fier (mândru). 

- EXERCIȚIU 153, 

(Scolarul va traduce, în franţuzesce, frazele următoare:)  . 

Joița este muncitâre. — O femes înşelătore. — Pavel a 

citit o pagină într6gă.— Am vezut o stradă regulată. — Ele- 

na, (Helene) a fost cea din urmă. — Vecina nbstră a fost 

mojică. — Berea era arnară.— O marfă (marchandise) scum- 

pă. — 0 femee superidră. — Cea mai bună școlărită. — O 

bolă trecătâre. — Sora lui I6n este mândră. — O băutură, 

(boisson) amară. 

Observare.— Adjectivele doux (dulce, blând,) faux (falș) 

și rouz (roșcat) fac la feminin douce, rousse, fausse ; îar 

adjectivele îrais (prâspăt, răcdre), blanc (alb), franc (sincer), 

şi sec (uscat) fac la feminin traâche, blanche, franche și 

s&che.
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LECȚŢIA LIV. 

37. Un bel enfant. Un nouvel €leve. Un mol 
„oreiller. Un vieil homme. Un îol ami. — Inainte de un 

substantiv începând cu o vocală sai cu un h mut, 
în loc de beau, nouveau, mou, vieux șiiou, se în- 
trebuinţâză bel, nouvel, mol, vieil şi fol. 

88. Une belle prune. Une nouvelle maladie. Une 
robe molle. Une vieille femme. Une îolle amie. — 

- Adjectivele beau, nouveau, mou, vieux și îou fac 
la plural belle, nouvelle, molle, vieille și folle. 

89. Une îemme turque. Une barque grecque. — 
Adjectivele ture și grec fac la plural turgue și grecque. 

  

EXERCIȚIU 154. 

(Scolarul va traduce, în franţuzesce, frazele următore:) 

Ieri am primit o nouă scrisore. — O dulceaţă (confiture) 
“prâspătă. — O figură; dulce. — O cocă (pâte) mâle. — O ve- 
selie (gaîls) nebună. — Un vechiu (uieuz) prieten. — Perna 
este moale. — Noul copil care 2. venit în clasa nostră. — 
Prietenul nostru este bătrân. — O luntre turcâscă. — Naţiu- 
nea grâcă, —- 0 frumâsă fabulă. — O rochie albă.—Prietena 
nâstră este bătrână. — Doi boi. - Cinci ouă. — Două case 
noui. — Un frumos ac cu gămălie. 

Observare. Când un substantiv articulat este prece- 

dat de un adjectiv, articolul se pune înaintea adjectivului.



INDICATIVUL 

Prezinte 

Y “aim e. 
Tu aim es. 
n aim e. 
Nous aim ons. 
Vous aim ez. 
Ils aim ent. _ 

imperfect 

JY aim ais. 
Tu aim ais. 
U aim ait. 
Nous aim ions. | 
Vous aim iez. 
Ils aim aient. 

Trecut definit 

Y aim ai. 
Tu aim as. 
Ul aim a. 
Nous aim âmes. 
Vous aim âles. 
Ils aim €rent. 

Trecut nedefinit 

J. ai aim 6: 
Tu as aim €. 
UN a aim 6. 
Nous avons aim €. 
Vous avez aim €. 
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LECȚIA LV. 
90. Verbul AIM ER. 
— Timpurile principale. — 

Mai mult ca perfectul 

JY avais aim 6. 
Tu  avais aim. 
Jv avait aim 6. 
Nous avions aim 6. 
Vous avez aim €. 
Ils avaient aim €. 

VIITORUL 

J aime rai. 
Tu  âime ras. 
Il aime e. 
Nous aime rons. 
Vous aime rez. 
is aime ront. 

CONDIȚIONALUL 

Prezinte 

Y' aime rais. 
Tu  aime rais. 
N aime rait. 
Nous aime rions. 
Vous aime riez. 
Is  aime raient. 

Trecut 
J aurais aim 6. 
Tu  aurais aime 
n aurait aim 6. 
Nous aurions aim €. 
Vous auricz  ain €.   

|] Que 

IMPERATIVUL 

Prezinte 
S. pers. a 2-a. Aime, 
P. pers. I-a. Aim 0ns. 
— pers a 2-a. Aim ez. 

SUBJONCTIVUL 

Prezinte 
aim e. 

Que tu aim es. 
Qu' il: aime. 

nous aim ions. 
vous aim iez. 
ils. - aim ent. 

| imperfect 
] aim asse. 
tu aim asses. 

Qu' il aim ât. 
nous aim assions,. 
vous aim assiez, 
ile aim assent. 

INFINITIVUL 

Prezinte 
Aim er. . 

„Trecut 
Avoir aim 6. 

PARTICIPUL 

Prezinte 
Aim ant. 

Trecut 

Que j 

Que 
Qu 

    lls ont aim. ls auraient aim €. | Aim 6, aim ee, aim ant 

EXERCITIU 155, 
(Şcolarul va conjuga, după modelul de mai sus verbele următore: 

Chanter (4 cânta). — Parler (4 vorbi). — Labourer 

(a ara). — Habiter (a lovi). — Trouver (a găsi, a afla). — 

Visiter (a visita). — Travailler (a lucra, a munci). — Donner 

(a da). — Penser. (a cugeta, a gândi, a se gândi.)
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LECȚIA LVI. 
9i. Un îruit rouge, des fruits rouges; un €lăve 

intelligent, des €l&ves intelligents; un bas bleu, des 
bas bleus. -— In franțuzesce, adjectivele 'şi formâză, 
pluralul prin adăogirea unui s la sfîrşitul cuvântului. 

92. Le beau chien, les beaux chiens. — Ad- 
jectivele terminate în eau 'şi formeză pluralul primind 
la sfirşit un x. | 

93. Un homme gros, des hommes gros; un 
cheval boiteux, des chevaux boiteux. — Când ad- 
jectivele sunt terminate la singular cu s saă cu x, 
ele nu se schimbă la plural. 

  

EXERCIȚIU 156, 

(Școlarul va citi, în franţuzesce, arătând forma pluralului.) 

Astucieux (şiret). — Envieux (învidios).— Spacieux (în- 
căpător). — S6rieux (serios). — Pieux levlavios). — Frileux 
(friguros). — Merveilleux (minunat). — Graisseux (80308). — 
Fraternel (frățesc). — Bas (jos). — Indâcis (neholărit). — 
Laid (urî. — Long (lung). — Longue (lungă). — Aigu 
(ascuţit). — Aigu& (ascuțita). 

EXERCIȚIU 157, 
(Şcolarul va traduce, în franţuzesee, frazele următâre:) 

Nisce Grmeni şireți. — Pavel şi Emil sunt invidioși. —— 
O voce minunată. — Aceşti copii sunt friguroşi. — Am văzut 

nisce flori minunate. — O prietenie frăţescă. — Prietenii lor 
sunt nehotăriţi. — Stefan avea nisce haine soi6se..—Orfana 
este roșcată. — Sora sa este blândă. — 0 prună uscată, — 

Zăpada (la neîge) este albă. — O persână sinceră. -— Nep6- 

ta este falşă.— Acești trandafiti sunt albi.—Caii generalului 
sunt bătrâni. — Mi plac copiii veseli. — I6n are doi panta- 
loni albaştri.—Nisce vaci grase.—Am închiriat o casă mare, . 
camerile sunt sănătbse (sain).—Un par ascuţit. — O rochie 
lungă. — Aceşti 6meni sunt uriţi.



. Vous 

INDICATIVUL 

Prezinte, 

Je fn is. 
Tu : finis. 
J fin it. 
Nous fin issons. 

Vous fin issez. 
- Ils fin îissent. 

imperfect 

Je fin issais. 

Tu fin issais. 

n fin issait. 

Nous fin issions. 
fin issiez, 

Îls 

Trecut definit 

Je fin is. 
Tu fin is. 
Ii fin ît. 
Nous fin îmes- 
Vous fin îtes 
lis fin irent 

Trecut nedefinit 
Y ai fin i. 
Tu as în i. 
N a în i. 

Nous avons fin i. 

Vous avez fini. - 

Ils ont fini. 

fin issaient. 

LECŢIA LVII. 

94. Verbul FIN |IR. | 

— 'Timpurile principale. — 

  

Mai mult ca perfect 

JY avais fin îi. 

Tu avais fin i. 

1 avait, fin i. 

Nous avions. fin î. 

IYWous aviez. fini. 

Ils avaient fin i. 

VIITOR 

Je fini rai, | 
Tu fini ras. 
N o fini ra. 
Nous fini rons. 
Vous fini rez. 
Ils fini ront. 

CONDIŢIONALUL 

Prezinte 

Je fini rais. 

Tu fini rais. 

T fini rait. 

| Nous fini rions. 
Vous fini riez 
Ils fini raient. 

Trecutul 

Y aurais fini. 

Tu  aurais. fini. 

1 aurait în i. 

Nous aurions fin i. 

Vous auriez fini. 

Ils  auraient fini.     
EXERCIȚIU 158. 

(Şcolarul va conjuga, după modelul de 

măt6re:) 

Avertir (a 

pedepsi). _— Rougir (a rosi, 
înșlința). 

IMPERATIVUL 
Prezinte 

S. pers. a 2-a.Finis. 
P. pers. 1-a. Fin issons. - 

— pers. a 2-a. Fin issez 

SUBJONCTIVUL 

Prezinte 
fin isse. 

ue tu fin isses. 

Qw il fin isse. 

Que nous fin issions. 

Que vous fin issiez. 

Quw  ils fin issent. 

imperfect 

Que je  finisse. 
Que tu  finisses. 
Qw il fin ît. 
Que nous fin issions. 

Que vous fin issiez. 

Quw  ils  finissent. 

INFINITIVUL 

Prezinte 
Fin ir. 

Ţrecut 

Avoir fin i. 

PARTICIPUL 

Prezinte 
Fin issant. 

Trecut 
Fin i, fin ie, ayant lini. 

Que je 

mai sus, verbele ur- 

__ paiblir (a slăbi). — Panir (« 
a se roşi). — Bânir (a binecu- 

vânta). — Nourir (4 hrăni).
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LECȚIA LVIII. 

95. Le beau ciel, un plus beau ciel, le plus beau, 

ciel. — Comparativul se formâză, în franțuzesce, pu- 

nând înaintea, adjectivului adverbul plus (mai); iar su- 

perlativul, punând înaintea adjectivului le plus (cel 

mai), la plus (cea mai), les plus (ceă maă, cele 1MR0Ă). 

96. Le meilleur pere, la meilleure mere, les 

meilleurs enfants. — In loc de le plus beau (cel mai 

bun), la plus bonne (cea mai bună), les plus bons 

(ceă maă buni) şi les plus bonnes (cele maă bune), 

se dice, în franţuzesce, le meilleur, la meilleure, les 

meilleurs, les meilleures. 

97. Un homme. Trois chevaux. Vingt soldats. 

Cent, ceufs. — Adjectivele numerale cardinale sunt 

în franţuzesce: un, deux, trois, quatre, cinqg, etc. 

(Vedi p. 72). 
98. Le premier soldat. La dixieme partie. — 

Adjectivele mnumerale ordimăâle sunt, în franţuzesce: 

Le premier (cel Gântâiii), le second, le deuxiâme (al 

EXERCITIU 159, 

(Şcolarul va traduce, în franţuzesce, frazele următâre:) 

Eleva, cea mai bună. — Copacul cel mai mare. — Mie- 

Iul este mai blând de cât capra. — Maria este mai mică de 

cât I6na. — Pavel este şcolarul cel mai deştept din clasă.— 

Am cumpărat prunele cele mai bune. — Am citit partea a 

doua. — Am fost al doilea. 

EXERCIȚIU 160, 
_ (Şcolarul va scrie, în tranţuzesce, numerile următâre, punend, 

după fie-care, un substantiv luat din Exerciţiile de pînă acum:) 

10, 15, 17, 93, 34, 46, 58, 61, 72, 77, 86, 93, 95, 102, 
121, 154, 213, 395, 457, 633, 718, 894, 971, 1000. 

EXERCITIU 161, i 

, (Scolarul va forma adjective numerale ordinale cu t6te numerile 

pină la 20). 
” 
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LECȚIA LIX. 

99. Verbul RECEV OIR - 

- — (Timpurile principale:) — 

INDICATIVUL Mai mult ca perfect IMPERATIVUL 

Prezinte J'avais “reg u. Prezinte | 

J , Tu avais' regu. SS. pers. a 2-a. Reg ois. 

Je Tegoi s, 11] avait reg u. P. pers. 1-a. Recev ons. 

A recoi £ Nous avions reg u, — pers. a 2-a. Recev ez. 

Nous. recev ons. Nous aviez | SUBJONCTIVUL 
“Vous recev ez. : Prezinte 

Ils - regoivent. VIITORUL Que je recoiv e. 

imperfect de  'reeevr ai. Que tu  regolv es. 

Tu.  recevr as Quil Tegolv €.. 
Je _ recev ais. n recevr a. Que nous recev îons. 

Tu  recev ais. Que vous recev iez. 

JI recev ait, Nous, recevr ons, Quvils recoiv ent. 
: Vous recevr ez. 

Nous recev ions. | fect : r ont. mperiec 
Vous recev iez. Ils reoov ” p 

    
i ue je reg usse. Ils recev aient;. CONDIȚION ALUL Que A ro Usses 

ini i uiil . rec ut. Trecut definit „ Prezinte Su nous 160 usoions. 

Je : . reg us. Je recevr ais. Que vous reg ussiez. 

Tu reg us. Tu:  recevr ais. Qu'ils reg ussent. 
n rec ut. E ]l recevr ait. INFINITIVUL 
Nous rec umes. Nous recevr ions. , - 
Vous reg âtes. Vous recevr iez. Prezinte 
1ls reg urenț. Ils recevr aient, Recev oir 

Trecut nedefinit | <-> Trecut! „Trecut 
: Avoir reg u. 

J'ai rec u. Jaurais reg u. PARTICIPUL 
Tu as reg u. Tu aurais  recu: Prezinte 
la reg u,. 1 aurait rec u. 

; Nous avons. reg u. Nous aurionisreş u. Recev ant. 
Vous avez regu. Vous auriez reg u.. Trecut 
Ils ont rec u. Ils auraient reg u.  |Recu,recue,ayantrecu. 

EXERCIȚIU 162, 

"(Școlarul va 6onjuga după modelul de mai sus verbele următsre:) 

PE PI NE . PI : 
Apercevoir (a zărî). — Devoir (a datori, a trebui
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LECŢIA LX. 

100. Ce jardin, cette maison, ces fleurs. — 

Adjectivele demonstrative, în franțuzesce, sunt ce, 

cette, ces. 
101. Cet enfant, ce hameau, cet homme. — Ina 

inte de o vocală sai de un h mut, în loc de ce se în- 

trebuințeză cet. 
102. Mon pâre, ton îrtre, son ami ; ma mere, 

ma sur, sa fille; mes chiens, tes chevaux, ses 

maisons ; notre jardin, votre bateau, leur chapeau; 

nos îrăres, vos seurs, leurs amis. — Adjectivele po-: 

sesive, în franțuzesce, sunt: | 

Masculin. Femenin. De ambele genuri. 

mon, ton, son, ma, ta. sa, Mes, tes. ses, 

notre, votre,leur.  . notre, votre, leur. Nos, vos, leurs. 

. . .b - 

Observare. —/naintea substantivelor femenine care se 

încep cu 0 vocală sait cu Un h mut, în loc de ma, ta, sa, 

se pune mon, ton, son. - 

  

EXERCIȚIU 168. 
(Scolarul va traduce, în franţuzesce, frazele următâre:) 

Acâstă grădină este a nâstră. — Aceste case sunt ale 

nâstre. — Prietenii noştrii sunt cinstiți. — Acest cătun este 

vecin cu al nostru. — Fratele meă este prieten cu al tă. — 

Sora mea sa dus la bâlciă cu a mea. — Bunica nâstră cu 

mătuşa vâstră sunt vere. — Aceşti trandafiri sunt albi, ai 

noştri sunt roşii. — Acest copil a fost cu minte. — Unde sunt 

casele vostre ? — Sufletul meă. — Prietena ta. 

EXERCIȚIU 164, 

(Şcolarul 'va forma, în clasă, adjective numerale ordinale cu nu- 

merile de la 20 pînă la 100).
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LECŢIA LXI. 

103. Verbul REND RE. 

INDICATIVUL 

Prezinte 

Je rend s. 
Tu  rends. 
L rend. 
Nous rend ons. 
Vous rend ez. 
lis rend ent. 

imperfect 

Je rend ais. 
'Tu vend ais. 

Il rend aiţ. . 
Nous rend ions. 
Vous rend iez. | 
Ils rend aient. 

Trecut definit 

Je rend is. 
Tu  vend is. 
1 vend it. 
Nous rend îmes. 
Vous rend îtes. 
Ils rend irent. 

Trecut nedefinit 

J ai rend u. 
Tu as rend u. 
Il a rend u. 
Nous avons rendu. 
Vous avez rendu. 
Ils ont rend u.   

Mai mult ca perfect 

I avais 
Tu avais 
ul avait 
Nous avions rendu. 
Vous aviez rendu. 
Ils avaient rend u. 

VIITORUL 

Je rend rai. 
Tu rend ras. 
n rend ra. 
Nous rend 'rons. 
Vous rend rez. 
ils vend ront. 

CONDIŢIONALUL 

Prezinte 

Je rend rais. 
Tu rend rais. 
n rend rait. 
Nous rend rions. 

Vous rend riez. 
Ils xend raient. 

Trecut. 

rend u. 
rend u. 
rend, u. 
rend u. 
rend u. 
rend u. 

rend u. 
rend u. 
rend u. 

Jaurais 
Tu aurais 
|| aurait 
Nous aurions 
Vous aurions 
ls auraient 

EXERCITIU 165, 

  

— Timpurile principale.— 

IMPERATIVUL 

8. pers. a 2-a. Rend s. 
PI. pers. 1-a. Rend ons. 
— pers. a 2-a. Rend ez. 

_ SUBJONCTIVUL 
Prezinte 

Que je rend e. 
Que tu rend es. 
Quiil rend e. 
Que nous rend ions. 
Que vous rend iez. 
Quvils rend ent. 

imperfect 
Que je  rend îsse. 
Que iu  rend isses. 
Qu'il rend ît. 
Que nous rend issions. 
Que vous rend issiez. 
Qwbils rend issent. 

INFINITIVUL 

Presinte 
Rend re. 

_ PARTICIPUL 

Prezinte 

Rend ant. 

Trecut 
Rendu, rendue, ajant 

rendu. 

(Şcolarul va conjuga, după modelul de mai,sus, verbele următore:) 

Rire (a râde). — Attendre (a aştepta). — Entendre (4 

audi). — Comprendre (a înțelege).
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_ LECŢIA LXIL 

PRONUMELE 

104. Je finis, tu aimes,il recoit, elle finit, nous 

aimons, vous recevez, ils aiment, elles îinissent. — 

Pronumele personale întrebuințate ca subiecte sunt, 

în franţuzesce: je, tu, il, elle, nous, vous, ils și elles. 

105. Il me croit, il te frappe,il se loue, il nous 

croit, ils vous frappent, ils se louent; il le croit, il 

la croit, il Pa lou€, il la vue, il les îrappe; venez 

chez lui, allez chez euxz; chacun pour soi —Pronu- 

mele personale întrebuințate ca, complimente directe 

sunt, în franţuzesce: me, te, se, nous, vous, se; le 

şi P, la și P,les; lui, eux; moi, tei, soi. 

106. Il me parle, il te propose, il se dit, il nous 

propose, il vous parle, ils se disent; il luiparle, il 

leur parle. — Pronumele personale întrebuințate ca 

complimente indirecte sunt, în franțuzesce: me, te, se, 

nous, vous, se, lui, leur. 

  

N 

EXERCIȚIU 166, 

(Şcolarul va traduce, în franţuzesce, frazele următâre:) 

Te văd. — "Ţi vorbesc. — VE cred. — Ne lovesce. — 

Pământul ne hrănesce repede. — El trece. — Ea vine. — 

L'am vădut. — Nu îi am v&dut. — Lăudaţi-vă. — Am v& 

dut'o0. — Fie-care pentru sine. — Generalul le  poruncesce 

(ordonne). — Pavel îi a dis. — In le a vorbit. — Ştii unde 

merge. — Nu ştie nimic. — Mi am dis. — Maria, ne propune. 

__1 zăriam. —- Ne datoresce bani. — I6n 1 va vedea. —: 

L'aş aştepta. — Ii auzisem. — Te voii găsi. — Vă am în- 

ştiinţat. — Am  pedepsit-o. — Am găsit-o la dânşii (ez). — 

Preotul îi a binecuvântat. — Vino la mine. — Du-te la, tine. 

s
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LECŢIA LXÂI. 

107. L'ami qui m'a, parle. L'ami ă quijai par- 

16. L'elăve que jai vu. Il a de quoi vivre. — 

Pronumele relative, în franțuzesce, sunt qui, que, quoi. 

108. L'€lăve auquel j'ai parlă, Pamie ă laquelle 

ai dit, les loves auxquels jai parle, les amies 

auxquelles j'ai dit. — Pronumele relative, genitive și 

dative, sunt, în franţuzesce : lequel, laquelle, lesquels, 

duquel, de laquelle, desquels, desquelles, auquel, 

ă laquelle, auxquels și auxquelles. o 

109. Qui parle? Que fais-tu? A quoi bon ?Le- 

quel des deux?— Pronumele qui, que, quoi şi le- 

quel se întrebuinţeză și ca pronume interogativ. 

110. L'6lăve dont vous parlez. — Pronumele re- 

lativ dont se întrebuințeză, pentru de qui, duquel, 

de quoi. | 

111. On îrappe ă la porte. Chacun pour soi. 

Quelqwun vient. Prendre le bien d'autrui. Personne 

ne le sait. Rien ne se fait. — Pronumele nedefinite, 

în franţuzesce, sunt : i 

On lcâne-va), chacun (fie-care), tout (tot). tel (cutare), 

autrui (altuia), quelqu'un lcineva), personne (nimeni), rien 

(nimic), quiconque (ori-cine). 

    

EXERCIȚIU 167, 

(Şcolarul va traduce, în: franţuzesce, frazele următoare:) 

Cine ne aude? — Nimeni. — Cartea despre care 'mi 

vorbesci. — Care din voi doi a fost pedepsit. — Cineva vă 

spune. -- Florea ce am văzut în grădina lor. — Să nu iei 

binele altuia. — Fie-care se gândesce la sine. — I6n este bine 

cu toţi. — Pavel face tot pentru mine. — Nimeni nu "ţi vor: 

besce. — Mama vine. cu cineva. — Ori-cine înţelege.
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LECŢIA LXIV. 

119. Ce que je vois. Celui qui parle. Celle qui rit. 

Ceux qui aiment.—Mon jardin est plus grand que 

celui-ci.—de n'ai pas vu cela. -— Pronumele demons- 

trative, în franțuzesce, sunt: 

Celui (ceea).—Ceci (acesta).—Cela, (acesta). 

Celui (acel).—Celle (acea).—Ceux (ace3).—Celles (acele). 

Celui-ci (acesta). — Celle-ci (acesta). 

Ceux-ci (aceștia). — Celles-ci (acestea). 

Celui-lă (acela). — Celle-lă (acea). 

Ceux-lă (aceia). — Celles-lă (acelea). 

113. Ce couteau est le mien. Cette maison est 

la sienne. Ces jardins sont les nâtres. Ce cheval 

est le leur. Ces enfants sont les leurs. — Pronu- 

mele posesive, în franțuzesce, sunt : 

Le mien (a/ meă). Le tien (al t&ă). Le sien (al să&ă). 

„Le nâtre (al nostru). Le votre (al vostru). „Le leur (a/ lor). 

Le mienne (a mea). La tienne (a fa). La sienne (2 sa). 

La nâtre (a ndstră). .La votre (a vostră). La leur (a or). 

Les miens (ai mei). Les tiens (a7 fei). Les siens (aj se). 

Les nâtres (al noștri). Les votres (ai voștri). Les leurs (ai lor). 

Les miennes (ale mele). Les tiennes tale tele). Les siennes (ale s6le). 

Les nâtres (ale nostre). Les votres (ale vostre). Les leuss (ale lor). 

  ÎN 
a 

EXERCITIU 168. 

(Şcolarul va traduce, în franțuzesce, frazele următore:) 

Casa mostră, este mai mică de cât acesta.— Aceste fete 

sunt mai frumose de cât acelea.— Soldaţii noştri sunt mai 

buni de cât ai lor.— Aceşti boi erai mai scumpi de cât aceia.— 

Vrei acâsta sati nu? —— Acel care ne vorbesce. — Ceea ce 

cred. — Aceia sunt prieteni cu noi. — Daţi-mi crei6nele 

vâstre, vă voii da, pe ale mele. 
7
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LECȚIA LXV. 
VERBUL 

114. In franţuzesce, ca în românesce, sunt verbe 

active și pasive, tramsitive şi întransitive, împer's0- 

male şi "reflexive. 

115. Sunt patru conjugări: 

Conjugarea i-a terminată în er. 

  

        
    

Conjugarea, II-a, » „ r. 

Conjugarea ll-a . „ 0ir. 

Conjugarea IV-a > „re 

116. Tabloul terminărilor verbelor învăţate mai sus. 

“INDICATIVUL , CONDITIONALUL.—Prezinte, 

i Conj. 1| Conj. 2| Conj. 3 | Conj. 4 
fezinie, 7 9 

Conj. 1 pomi 2 | Conj. | Conj. d erais  |irais  |rais rais 
erais irais rais rais 

e is ois 3 „ erait irait rait vait 

es is ois s erions lirions lrions rions 

e it oit — Ă eriez ipiez riez riez 

ons issons | ons ons eraient | iraient | raient | raient 

ez issez | ez ez IMPERATIVUL 

ent lissent |oivent |ent e is ois s 

ons issons |ons ons 

imperfect, ez issez  |ez ez 

als iSSais | al5 als | SUBJONCTIVUL.-—Prezinte, 
ais issais | ais ais e isse oive e 

ait issait lait ait; es isses | oives es 

ions issions |ions jORS e isse dive e 

iez issiez |iez iez : ai : : 
: SSI : : ions issions | ions ions 

aient işsaient |aient | aient iez issiez | iez iez 

Trecut definit -ent issent. | oivent |ent 

ai is | us us imperfect, 
as is us - us aşse isse usse isse 

a it ut - uţ usses  |isses [usses isses - 

„ămes |îmes  |tâmes |.times E i ut ît 
ates îtes îites îtes assions | issions | ussions | issions 

&rent  |irent urent lurent . assiez |issiez |! ussiez | issiez 

ORUL - assent |issent | ussent |issent 

VIIT INFINITIV UL.—Prezinte, 
erai irai rai rai er |ir | oir | re 

e | rs ras | Ta PARTICIPUL.—Prezinte, 

erons |irons |rons |rons ant |issant lant lant 

erez irez rez rez ! Trecut,     eront liront |ront |ront 6, ce |i,ie |u,ue |u, ue
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EXERCITIU 169, 

(Şcolarul va pune, la viitorul prezinte, verbele următâre -și va 

“traduce în românesce:) - 

Veiller (4 păzi) le malade. — Ecouter (a asculta) les 

bons conseils. — Etudier sa legon (lecție). — Remercier son 

ami. — Punir un Slăve. — Recevoir une lettre. — Prendre 

un fusil. - - 

EXERCITIU 110. 

(Şcolarul va pune, la imperfectul indicativului, verbele următoare.) 

Plier (4 îndoi) son mouchoir. — Dstester (a urî) le mal. 

— Aimer son păre. — Chanter une chanson. — Nourrir son 

cheva]. — Apercevoir quelgwun. — Entenăre un bruit. 

| EXERCITIU 11i, 

(Şcolarul va pune, la indicativul prezinte, verbele următore:) 

Verifier (a verifica) le compte (socotela). — Saler les 

plats (a pune sare în bucate). — Sauter le foss6. — hire 

de son voisin. 

EXERCITIU 172. 

(Şcolarul va pune, ia subjonetivul prezinte, verbele următâre:) 

Orner (4 îimnpodobi) sa chambre. — Oublier (a uita) son 

chapeau.— Chauffer (4 încăldi) de Peau. — Tomber par terre 

(a cădea pe jos). 

EXERCITIU 113. 

(Scolarul va pune, la condiţionalul prezinte, verbele următâre:) 

Pâcher ă la, ligne (a pescui cu undița). — Crâer quel- 

que chose (« crea ceva). — Crier fort (a țipa tare). — Atten- 

dre ă la porte.
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117. CÂTE-VA VERBE NEREGULATE. 

Verbul ALLER (a se duce, a merge). 

INDICATIVUL 
Prezinte. 

Je vais. 
Tu vas. 
1 va. 
Nous allons. 
„Vous allez. 

lls  vont. 

imperfect; 

J'allais. 

Trecut definit. 

Yallai. 

Trecut nedefinit. 

Je suis alle sai ai ete. 

VIITORUL 
J' - irai. 
Tu  iras. 
Ul ira. 
Nous irons. 
Vous irez. 
Ils iront. 

CONDIȚIONALUL 

Prezinte. 

Virais. 

IMPERATIVUL. 

Va, 
Allons. 
Allez.   

SUBJ ONCTIVUL 
Prezinte. - 

Que j'aille. 
Que tu ailles. 
Qu'il aille. 
Que nous. allions. 
Que vous aliiez. 
Qiuvils aillent. 

imperfect. 
Que j'allasse. 

INFINITIVUL 
"Prezinte. 

Aller. 
PARTICIPUL 

Prezinte. 

Allant. 
“Trecut. 

Alle. 

Verbul VENIR (a veni). 

INDICATIVUL 

Prezinte. 

Je  viens. 
Tu  viens. 
VU vient. 
Nous venons. 
“V ous venez. 
Us  viennent. 

imperfect. 

Je venais. 

Trecut definit. 

Je vins. 
Tu  vins. 

1 vint. 
Nous vinmes. 

* Yous vintes. 
Ils vinrent. 

Trecut nedefinit. 

Je suis venu. 

Mai mult ca perfect. 

Î'&tais venu, 

VIITORUL 

Je viendrai. 
Tu  viendras. 
1 viendra, 
Nous viendrons. 
Vous' viendrez. 
Ils  viendront. 

CONDIŢIONALUL 
Prezinte. 

Je viendrais. 

" IMPERATIVUL 

Viens. 

Venons.   „| Venez.   

SUBJONCTIVUL 

Prezinte. 

Que je  vienne. 
Que tu  viennes. - 
Qui'il vienne. 
Que nous venions. 
Que vous veniez. 
Qu'ils viennent. 

INFINITIVUL 

| Prezinte. 

Venir. 

PARTICIPIUL 

Prezinte. 

Venant. . 

Trecut. 

Venu. 

Observare.— Verbul tenir (a ţine) se conjugă ca venir.



Verbul MOURIR (a muri). 

INDICATIVUL 

Prezinte. 

Je meurs. 
Tu  meurs. 
1 meurt. 
Nous mourons. 
Vous mourez. 
lls meurent. 

imperfect. 

„Je mourais. 

Trecut definit. 

Je mourus. 

Trecut nedefinit. 

Je suis mort. 

Mai mult ca perfecf. 

Yetais mort.   

VIITORUL 

Je - mourrai. 
Tu _: mourras. 
N mourra. 
Nous mourrons. 
YVous mourrez. 
Ils mourront. 

CONDIŢȚIONALUL 

Prezinte, 

je mourrais. 
Tu  mourrais. 
ul mourrait. 
Nous mourrivns. 
Vous mvourriez 
Ils mourraieriti. 

  

IMPERATIVUL 
Meure 
Mourons. 
Mourez. 

SUBJONCTIVUL 
Prezinte. 

Que je  meure. 
Que tu  meures, 
Quvil meure. 
Que nous mourions. 
Que vous mouriez. 
Qu'ils meurent. 

imperfect 
Que je mourusse. 

INFINITIVUL 
Prezinie. 

Mourir. 
PARTICIPUL 

Prezinte. 

Mourant. 
Trecut. 

Mort. 

Verbul POUVOIR (a putea). 

INDICATIVUL 
Prezinte. 

Je  peux saă je puis. 
Tu  peux.. 
1 peut. 
Nous pouvons. 
Vous pouvez. 
[ls  peuvent. 

imperfect. 

Je — pouvais. 

Trecut definit. 

Je pus. 

Trecut nedefinit. 

Vai pu. 

VIITORUL 

Je : pourrai. 
Tu  pourras. 
n pourra. 
Nouş pourrons. 
Vous pourrez. 
lis  pourront. 

CONDITIONALUL 

Je  pouirais- 
Tu  pourrais. 
N pourrait. 
Nous pourrions.   Vous pourriez. 
Ils  pourmaient. 

SUBJONCTIVUL 
Prezinte. 

Que je puisse. 
Que tu  puisses. 
Quiil puisse. 
Que nous puissions. 
Que vous puissiez. 
Quiils  pussent. 

INFINITIVUL 
Prezinte. 

Pouvoir. 

PARTICIPUL 
Prezinte. 

Pouvant. 
Trecut.   Pu.



Verbul 

INDICATIVUL 
Prezinte. 

Je dis. 
Tu dis. 
N dit. 
Nous disons. 
Vous dites. 
Ils disent. 

imperfect. 

Je disais. 

Trecut definit. 

Je dis. 
Nous dimes. 

Trecut nedefinit. 

Jai dit. 
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DIRE (a dice, a 

VIITORUL 

Je 
Tu 

dirai. 
diras. 

CONDIŢIONALUL 

Je 
Tu 

dirais, 
dirais. 

IMPERATIVUL 

Dis. 
Disons. 
Dites.   

spune). 

SUBJONCTIVUL 
Prezinte. 

Que je  dise,. 
Que tu.  dises. 
Quiil dise. 
Que nous disions. 
Que vous disiez. 
Qu'ils disent. 

INFINITIVUL 
Prezinte. 

Dire. 

PARTICIPUL 
Prezinte. 

Disant. 

Trecut. 

Pris. 

Verbul PRENDRE (a lua). 
INDICATIVUI, 

Prezinte. 

Je  . prends. 
Tu  prends. 
J prend. 
Nous prenons, 
Vous prenez. 
Ils prennent. 

imperfect. 

Je prenais. 

Trecut definit. 

Je pris. 
Nous primes. 

Trecut nedefinit. 

Jai pris. 

VIITORUL | 
| 

Je prendrai. 
Tu prendras. 

| Que je 

SUBJONCTIVUL 
Prezinte. 

prenne, 
prennes. 
prenne. 

Que tu 
Qu'il 

CONDITIONALUL | Que nous prenions. 

Prezinte. 

Je prendrais. | 
Tu prendrais. 

IMPERATIVUL 

Prends. 
Prenons. 

Prenez. 

| 

| Prenant. 

Que vous preniez. 
Quils prennent. 

INFINITIVUL 
Prezinte. 

„| Prenare. 

PARTICIPUL . 
Prezinte. 

Trecut. 

| Dit.. 

” Yerbul SAVOIR (a ști). — Ind. pr. Je sais, nous savons, ils sa- 

vent. — Imperf. Je savais. — Trec. def. Je sus, nous stmes. — Viif. 

Je saurai. — Cond. Je saurais.. — Subj. pr. Que je sache, que nous 

sachions. — Znf. pr. savoir. — Part. pr. sachant. — Part. trec, su. 

| Verbul VOIR (a vedea). — Ind. pr. de vois, nous voyonis, ils 

voient. — Imperf. Je voyais. — Trec. def. Je vis, nous vimes. — Trec. 

nedef. Jai vu. — Viit. Je verrai. — Cond. Je verrais. — Imper. Vois. 

voyons, voyez. — Sub. pr. Que-je voie, que nous voyions, que vous 

voyiez, qu'ils voient.— Inf. voir. — Part. pr. voyant.— Part. trec. vu
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Verbul BOIRE 

INDICATIVUL VIITORUL SUBJONCTIVUL 

Prezinte. “de  -boirai Prezinte. 

Je bois. Tu: - boiras. (Que je boive. 
- "Tu: bois. Îl - boia. Que tu boives. 

Il boii. : Quul poive. 

Nous buvons. ue nous uvions. 

Vous buvez. COND IŢIONALUL Que vous  buviez. 

[ls  boivent, - Prezinte. Qui, | boivent. 
a mperfect 

J Impertect. Je boirais. Que je  busse. 
e UVaIs, Nous boirions. infinitivul. 

Nous buvions. Ils boiraient. Boire. 

Je bus. : 
Nous bimes - Prezinte. 

” Bois. Buvant. | : 
Trecut nedefinit. Ruvons. Trecut.     Jai bu. . Buvez. Bu. 

Verbul FAIRE - | 
VIITORUL SUBJONCTIVUL 

  

"INDICATIVUL | (SUBJONC 
: ; ue j ssae. 

Je prezinte: |Je  ferai. Que Iu fasses, 

Tu fas “Tu  feras. . Quiil - fasse. 
Il fait! al tera. Que nous fassions. 

Nous faisons, Que vous . fassiez, 

.Vous faites,. CONDIȚIONALUL Qu is, ne lassent. 

-Ils font, Je  terais. | Que Pee : 

Impertect; Nous ferais. - “ 

Je faisais lls  feraient. „NE INITIVUL 

Trecut definit. IMPERATIVUL PARTICIPIUL 

de fâs. | Prezinte. 

Nous fimes. Pais. Faisant. 
Trecut nedefinit. | Faisons. Trecut. 

Jai fait. Faites. - Fait. 

Verbul COURIR (2 alerga a fugi), — Je cours, nous.courons, ils 

courent. — Imperf Je courais. — Zrec. def. Je courus — Trec. nedef, 

J ai couru. — Viit, Je courrai. — Cond. Je courrais. -— Imperf. cours. 

courons, courez. — Subj. Que je cours, que nous courions, qu 'ils cou- 

rent.— Znf. courir. — Part. pr. courant. — Pazt. tr. COUru. Ă 

Verbul CUEILLIR (a culege).— Ind. pr. Je. cueille, nous cueillons. 

— Impezf. Je cueillais.— Trec. def. Je cueillis.— Trec. nedef. J'ai cueil- 

li, — Viit. Je cueillerai. — Cond. Je cueillerais. — Imper. Cueille, 
cueillons, cusillez. — Subj. Que je cueille, que nous cueillions. — 
Inf. eueillir. — Part. pr. cueillant. — Part. tz. cueilli. 

/ | 7 
7 Pi



  

Verbul S'ASSEOIR (a ședea). 

INDICATIVUL VIITORUL SUBJONCTIVUL 
Prezinte. 

Que je  m'asseye. 
Que tu  tasseyes. 

rezinte. i za 
Prezinte Je m'assierai. 

Je — m'assieds.: Tu t'assieras. 

Tu t'assieds. | 1 Quil  s'asseys. 

n s'assied.  CONDITIONALUL | Que nous nous asseyions. 

Nous nous asseyons 3 Que vous vous asseyiez. 

Vous vous asseyez. Prezinte. Qui'ils s'asseyent. 

ls  s'assejent. - 
, 

| Je m'assicrais. INFINITIVUL 

- imperfect. Nous nous assi6rions. | S'asseoir. 

Je nwasseyais. „PARTICIPUL y IMPERATIVUL Proziite. 

Trecut definit. Assieds-toi. . Sassejant. 
Asseyons-nous. Trecut. 

Je m'assis. Asseyez-vous. Assis. 

Verbul FALLOIR Verbul PLEUVOIR 

    

INDIGATIVUL - VIITORUL INDIGATIVUL VIITORUL 

Prezinte. Ul faudra. Prezinte. Il pleuvra. 

Il faut. 1 GONDITIONALUL I pleut. CONDITIONALUL 

Impertect. |! 11 faudrait. Imperiect. IL pleuvrait. 

1 fallait. " suBsoNeTIMUL | PPlenvait- |  SUBIONETIVUL 
Trecut definit; | Qu "il faille. |. Trecut definit. , Qu "il pleuve. 

1 fallut. PARTII APE PARTICIPUL 

Trec. n definit, 'Trecut. || Trecut nedefinit. Trecut. 

1 a fallu. Fallu. | 1 a plu. | Plu. 

Verbul VALOIR (2 prețui).—Ind. pr. Je vaux, tu vaux. nous va- 

lons, vous vâlez, ils valenţ. — Iznperf. Je valais. — Trec. def. Je valus. 

— Trec. nedef. Jai valu. — Viit. Je vaudrai. —Cond. pr. Je vaudrais. 

— Subj. pr. Que je vaille, que tu vailies, qu'il vaille, que nous valions, 

que nous 'valiez, qu'ils valent. — Part. pr. valant. — Part. îz. valu. 

Verbul CRAINDRE (a se teme) — Ind. pr. Je crains, tu crains, 

il eraint, nous craiznons, vous craignez, ils craignent. — Zmperf. Je 

craignais. —- Zrec. def. Je craignis. — Trec. nedef. J'ai craint. — Viit. 

Je craindrai. — Cond. pr. de cuaindrais. — Imper. Crains, eraignons, 

craignez. — Subj. pr. Que je craigne, que nous craignions. — Part 

pr. craignant. — Part. tr. craint,
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EXERCIȚIU 174. 
(Şcolarul va traduce, în românesce, frazele următâre :) 

Les enfants pourront courir dans le jardin sil ne pleut 
pas.— Si Marie sait sa lecon, elle ne sera pas punie.—Prenez 
un panier et apportez-nous des fruits. — Je peux vous dire 
que votre. măre viendra demain vous voir. — Le soldat doit 
savoir mourir pour son pays. — Il pleuvra demain. — On 
voit quiil est malade. — Je prendrai mon frăre avec moi. — 
Alfred ne savait pas sa lecon. — Il doit partir. — Il faut 
que nous partions. — Il devait venir avec nous. — Îl n'a pas 

- pu attendre. 

Observare. Se vede din exercițiul precedent că infini- 
tivul francez se traduce adesea, în românesce, prin sub- 
jonctiv. 

EXERCIȚIU 115. 
(Şcolarul va traduce, în franţuzesce, frazele următore:) 

Adăpostul ce lam găsit. — De două zile plouă. — "ȘI 
ar Ina, mantaoa, dacă ar şti că va ploua. — Vedeam că nu 
spunea adevărul (ver;l6). — Cine a băut va bea. — Nu aş 
putea să fac acâsta, — Vino cu noi. — Nu ştiu dacă trebue 
să, vii. — De ce nu bei? — Poţi să ne aştepţi? — Am făcut 
ce am putut. — I6n şâde. — Şedeţi. — Aurul preţuesce mai 
mult de cât argintul. 7 

EXERCIȚIU 116, 
(Şcolarul va traduce, în franţuzesce, frazele următore:) 

Voi merge la Roma. — Mă duc cu tatăl meii la oraş. 
— Aş face mai bine să rămână aici. — A trebuit să/l pedep- 

sim. — Fugiţi după mine. — Mă duc să culeg fragi în pădure. 
—Am văzut o cămilă. — Voiti şti ce spuneţi.— Bolnavul va 
muri mâine. -— Tată] lui Ştefan a murit eri. — ME temeam 
de hoţi. — Ploua când am venit.
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LECŢIA LXVI. + 
. * . 

Voyager (a călători). —Je voyage, nous voyageons, je 

voyageais. 
| 

Verbele terminate în ger, primesc un e mut după gori de câte 

ori terminarea se începe cu un a sai un o. - ” 

„ Appeler (a chema, a striga). — J'appelle, nous appe: 

lons, vous appelez, jappelais, îl a appel6, tu appelleras. 

In -verbele terminate în eler, se reduplecă consunantă | înaintea 

terminărilor care se încep cu e mut ca es, ent, erai, etc. 

„Jeter (a arunca). — Je jette, nous jetons, vous jetez, 

il jetait, tu jetteras. | 

In unele verbe terminate! în eter, se reduplecă consunanta t îna- 

intea terminărilor care se încep cu un e mut ca es, ent, erai, etc. 

_ Acheter (a cumpărat). — Jachăte, nous achetons, ja- 

châterai, ils achâtent.. ” 
7 9 . 

In alte verbe terminate în eter, în loc d'a se redupleca consu- 

nanta t, se pune un accent grav pe e ce precedă t. 

Mener (a duce). — Je mâne, nous menons, vous me | 

nez, il menait, tu mâneras. - | 

În verbele terminate în ener, se pune un accent grav pe & ce 

precedă n când terminarea se. începe cu un e mat. 

Lever (a scula, a ridica). — Je lăve, nous levons, îl 

lăvera, a 
Ă Se pune un accent grav pe e ce precedă v când terminarea se 

începe cu un e mut. : ” 

Percer (a găuri). — Je perce, nous percons, îl pergait, 
tu. perceras. 

| „in verbele terminate în cer, când terminarea, se începe cu ul 
e mut, se schimbă ce în ş. : 

___Envoyer (a trimite). — Jenvoie, il envoyait, jenvet- 

rai, j'enverrais, que jenvoie. | 

Ă in verbele terminate cu yer, se schimbă 3 îni, când terminarea 

se începe cu un e mut. ! 

„EXERCIȚIU î71. - 
___ (Şeolarul. va conjuga, în clasă, câte-va timpuri din verbele W” 

mătore:) - 

Juger (a judeca). — Partager (a împarţi). — Change! 
(a schimba). — Nager (a înnota). — Cacheter la pecetlui). — 
Epeler (a silabisi). — Geler (a îngheţa). — Rappeler (a re 
chiema). — Atiteler (a înhăma).— Aboyer (a lătra). = Balayet 
(a mătura). — Ramener (a aduce înapoi).



| 
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“LECTIA LXVII. 

118. Je suis aim. — Tu es arrive. — Îl est 

regu. — Verbul pasiv se compune din auxiliarul 6tre 

(a fi), la tâte timpurile ssle, şi din participul trecut al 

verbului. 

119. — Yai dormi. —J'avais travaille. —- Verbele 

neutre se conjugă cu ajutorul verbului auxiliar avoir 
(4 avea). 

120. Je suis parti.— Il est venu.—Cu tote aces- 
tea, sunt unele verbe neutre care se conjugă cu aju- 

torul axiliarului a fi. | 
191. Je me loue, nous nous comprenons, ils se 

disent.— Verbele reflexive se conjugă cu două pronume 

personale, unul subiect, cel-lalt compliment. 

  

EXERCIȚIU 178, 

(Scolarul va traduce, în românesce, frazele următore:) 

Jean est parti hier. — Marie avait bien travail. — 

Nous sommes venus vous voir. — Îls ne se comprennent pas 

entre eux. — Paul a ât6 bien requ. — Un bon 6lâve est aimâ 

par son professeur. — Ramâne le cheval. 

EXERCIȚIU 119, 

(Şcolarul va traduce, în tranţuzesce, frazele următâre:). 

“Cum ai dormit ? — Aţi dormit bine. — Când a venit. — 

Ştii când va, veni. — Nu ştiam că aţi sosit. — Ştii când va, 

veni. — Maria, plecase de mult. — Unde a plecat. — Pavel 

se va lăuda, că a fost primit de general. — "'Ţi spun că nu 

se pote. — I/am adus înapoi a-casă.
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LECTIA LXVIII. 

ADVERBUL 

199. Il est trâs bon. Il habite loin. Venez prâs 

de moi. — In franţuzesce, ca românesce, sunt adverbe 

de loc, de timp, de mod, de caniilaie, de afirmare 

şi de negare. 

ADVERBE DE LOC... 

Ailleurs (Giurea). | Devant (dinainte). 
Ici (ască). Dessus (d'asupra). 
Lă (acolo). Dessous (de desubt). 
0u (unde). | Loin (departe). 
Dedans (înăuntru). Dehors (afară). 
Pres (aprope). Derritre (Ja spute, după): 

= 

ADVERBE DE TIMP 

Alors (utuncă). .|  Jadis (de demult). 
Aujourd'hui |astădi!. Jamais (nîcă o dală).. 
Auparavant (măi înainte). Longtemps (mult). 
Aussitât (îndată). Maintenant (acum). 
Autrefois (altă dată) Naguere (adinidră,, 
Bientât (în curând). Pariois (une-or:). 
P'abord (mai âuleiă). - Premi&rement (ântâiă). 
Dâjă (deja, mai). Puis (și apoi). 
Demain (mâine). Quand (când). 
Depuis (de când). i  Quelqueiois (câle-o-dată) 
Dâsormais az înainte) Souvent (adesea 'des). 
Dorenavant ||d'acă înainte) |: Soudain (de o dată). 
Encore (încă, și). Tanti (când). 
Enfin (în sfîrşit). Tard (târzii) 
Ensuite (apoi, în urmă). Tât (de vreme). 
Hier (ieri). Toujours (în fot dauna).
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ADVERBE DE MOD 

Bien (bine). Comme (cum). 
Mal (r&ă). Comment (cum). 
Mieux (mai bine). Honnâtement (cânstit). 
Pis (maă răi). Justement (cu drep: tocma?). 
Ainsi (ast-fel). | (şi mai tâte adverbele ter- 
Plutât (mai bine). minate în ment). 

ADVERBELE DE CANTITATE 

Assez (destul). Peu (puțin). 
Aussi (așa). - Plus (mai, mai mult). 
Autant (fot atât). ” - Que (câţ, de cât). 
Beaucoup (inuli). Si (aşa de). - - 
Combien (cât). Tant (ai). 
Davantage (mai mult). | Tout (tot). 
Guăre (nu prea). . Trăs (forte). 
Moins (maă puțin). | Trop (prea mult). 

ADVERBE DE AFIRMARE ȘI DE NEGARE 

Assur6ment (negreșit). Nullement (nică de cum). 
Certainement (de sigur). Oui (da). 
Certes (firesce). Si (ba, da). 

Mâme (chiar). | Vraiment (adevărai). 
Ne... pas (nu). Volontiers (bucuros). 
Non (nu). | 

  
  

EXERCITIU 180. 
(Şcolarul va traduce, în românesce, frazele următâre:) 

I6n este tot-d'auna în altă parte. — Lam văzut atuu- 
ci. — aşteptam anolo. — Va veni aici aprâpe. — La spa: - 
tele casei. — Dinaintea, uşei. — Nu” voiă uita nici-o-dată. —- 
Vine des la noi. — Lvîntâlniam câte-o-dată. — Se culcă de 
vreme şi se scdlă târzii. — De când 71 cunosc. — D'azi îna- 
inte Joița va, fi cu. minte. 

7
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LECŢIA LXIX. 
PREPOSIȚIUNEA. 

193. Le livre de Paul. Nous allons a Paris. 

Venez chez nous. — Preposiţiunile în franțuzesce 

sunt : - 

Aprăs (după). Des (îndată ce). Parmi |printre). 

Avant (înainte).  Devant (înainte). Pour (pentru, spre). 

Avec (cu). | En (în). Sans (fără). 

Chez (la). Entre (între). Selon (după). 

Contre (în contra). Envers (câtre). Sous (sub). 

Dans (în). Hors (afară de). Sur (pe). 

De (de, din). Malgră (cu tdte). Vers (spre). 
Depuis (de). Outre (peste). Voici (ăacă). 

Derridre (în urmă, Par (prin). Voilă (&ată). 
după). 

  

Da 

EXERCIȚIU 181, 

(Şcolarul va traduce, în franţuzesce, frazele următâre:) 

De cinci-spre-dece dile. — In merge înainte și Pavel 

în urmă. — Îndată ce va sosi. — Nu te duce Ia sat fără 

mine. — Întârce (fowrne) capul spre mine. — A eşit afară 

din oraş. — Sat pus doi în contra mea. — Sa plâns !plaânii 

către noi—A trecut peste munţi.—-Ştefan sa păgat (fourr€) 

sub pat.—A plecat spre Ploesci. — Iată Pavel. — Am cules 

multe fiori. — Nu ştiam dacă, trebuie să le respund.—L'am 

dus în grădină. — Nu este adeverat. — Ba da- — Adevărat 

nu Pam întălnit. — I6n are mai mulţi bani de cât Pavel.— 

Nu prea, 'mi place să citesc. a
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IECȚIA LXX. 

CONJUNCȚIUNEA 

124.. Le renard et la, cigogne. On dit qu'il arri- 
vera. Je viendrai si jai le temps. — Subjoncţiunile, 
în franţuzesce, sunt: e 

EA (și. . | Done |decăj. 
Ou. (sa). .|.. Cependant (cu tote acestea. 
Ni (nici). Si (dacă). 
Car (căci). | Sinon (de nu). 
Mais (dar). Puis (apoi). . 
N6anmoins (însă), | Aussi (de aceea). 

125. Venez au moins demain.— Attendez jus- 
quă ce que j'arrive.—Mai sunt, în franțuzesce, câste-va, 
locuţiuni conjunctive şi a-nume : 

Au contraire (din contra). | En effet (în adevăr). 
Au moi 1] Au rest | 
Da zmoine | (cel puțin). . Du reste |(de-amintrelea). 
D'ailleurs |de alifel). - [Par consâquent (prin urmarel. 
Afin que ica). Jusqu'ă ce que (pînă ce). 
Pour que (pentru ca). Parce que (pentru că). 
Soit que (fie că). Sans que (fără ca). 
Selon que (după cum). Bien que (de şi). 

  

EXERCIȚIU 182, 

(Şcolarul va traduce, în românesce, frazele următâre:) 

După cum va, isprăvi. — în adevăr, așa am auzit. — 
De nu, voii pleca. — Deci trebue să venim. — Nici unul 
nici altul; — De aceea m'am temut. — Cel puţin așteaptă- 
mă. — Prin urmare, mâine va sosi cu cel d'ântâiă tren.
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RECAPITULARE 

EXERCIȚIU 183, 
(Şcolarul va traduce, în românesce, frazele următâre:) 

Jadis il 6tait pauvre. — Auparavant il doit aller chez 

lui. — Prâvenez-le aussitât. — J'ai longtemps attendu de- 

vant la porte. — Maintenant, vous pouvez partir. — Je ne 

Vai pas rencontr6 depuis longtemps. — Prâvenez-moi dâs 

qwil viendra. — Entre amis— [Il est venu pour me Voir.— 

Ce fcuit est trap gât6. — Comment pensez-vous r6ussir? — 

1 sest conduit (s'a purtat) honnâtement. — J'accepterais 

volontiers si on me le proposait. 

EXERCIȚIU 184. 

(Şcolarul va traduce, în franțuzesce, frazele următore:) 

Fie-că primesce, fie-că se duce. — A venit ieri, dar a 

plecat, astădi. — Cu tote acastea lam iubit mult. — De aică 

înainte să nu mai vii aşa des. — Casa s'a aprins de-o-dată 

şi a ars de tot (entirement.. — De altfel puţin îmi pasă 

(împorle). — Am venit acum pentru că m'ai chiemat. — 

Când de-asupra, când de-desubt. 
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