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„ PRERAȚĂ 

„Ediţiunea I-a a acestei gramatic!, pe lingă de- 
fectele une! prime încercări pe terenul publicităţet, 
avu și acela că eși cu prea numeroase greşeli de 

- tipariu. cea ce nu puţin a contribuit la discredi- 
tărea ef, de și numeroși colegi, cu deosebire din 
cel cu cari nu aveam o cunoștință personală, S'aii 
grăbit a o admite în şcoale. Subsemnatul cu a= 
ceastă ocazie mă simt dator de a li: plăti tributul 
de recunoștință, atît în numele! meu -personal, cît 
şi în numele şcoalei, care, slavă Domnului, numat 
de cărţi bune nu este ajutată. 

+ Ediţia I-a cuprindea etimologia, aproape com- 
plectă, şi pe ici colea cite o regulă sintactică. De 
astă dată am crezut mal bine a face o. selecțiune, 

“scoţind ce mi s'a părut fâră un folos imediat pen= 
tru scolarii elementari, şi în loc, am întrodus, pe cît 
s'a putut, principil de sintaxă, în măsura în care se 

poate preda scolarilor în cursul secondar inferior. 
Cu aceste adaosuri, gramatica de faţă, va fi su= 

ficientă pentru patru” clase secondare, dar nu prin 
ea singură, ci cu un bun profesor. | 

Trebuie să declar că cu nu am socotit de ne-



- 

voie de a mări exerciţiile prin întroducerea de nu- 

meroase proposiţit interogative, negative şi mixte, 

cum face Ollendorf şi mulţi alții cari lau imitat. 

Din momentul ce s'a esplicat scolarului, conjugă= - 

zile în forma negativă. interogativă. mixtă, pasivă, 

reflesivă. și după ce s'a făcut ezerciţii la. timp, pro- 

fesorul poate, fară nici un inconvenient. pune pe 

scolari să treacă fie-care proposiţie din temă. prin 

toate zceste forme de conjugare. şi aceasta se face 

cu atit mat mare folos, cu cit scolarul. în loc de a 

videa. scris. el trebuie să cugete singur, pentru a 

putea da profesorului formele ce acesta it cere. Să 
luăm cîteva ezemple: ZI achete les certscs. 

De ce nevoie să dea gramatica, alăturea cu forma 

pozitivă şi pe celelalte, cînd scolarul le poate de- 

duce singur. din această formă? Achăte-t-il .les ce- 

rises? Il n'achete pas les-cerises; N'achâte=t-il pas 

les cerises? Sau cînd subiectul este un substantiv: 

La socur va ă lecole; la soeur va-t-elle a Pecole ? 

La soeur ne va pasă lecole: la socur ne va=t-elle | 

pasă lecole? Atit în timpurile simple cit și în cele 

compuse. Şi tot așa în toate cazurile posibile, 

şi cu întrebătoarea esf ce ge. N'est ce pas que..-? 

Un cuvînt încă despre ezerciții, ca parte practică 

a gramaticei. Unit gramatică puneau cuvintele îna- 

intea ezerciţiilor, alții la urmă, iar cel. mat noi le: 

pun sub formă de vocabular la finea cărţei. “Toate 

aceste moduri nu mi se par practice, ŞI aceasta o 

cunosc din esperienţă. Dacă cuvintele stau alătu- 
.
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rea cu ezerciţiul. scolarul nepregătit, -cum citește o 
propoziţie. aleargă cu ochil pr-pagina cărţer spre a - 

„găsi un cuvint, doaue..pe cari nu le cunoaște; dacă 
cuvintele stau la urma cârţet, scolarul pină să pre= 
pare o lecţie. perde o mulțime de timp, căutînd cînd 
la vocabularul romin-frâncez, cind la cel franeoz-ro= 
mîn, cînd mat scapă filele și perde tema, sau ţinind 
degetul unde-i tema, scapă filele vocabularului. 
Acest metod este en platra luf Srzi/, 

Pentru a. evita aceste inconveniente, am giisit un 

-metod care îmi pare ma! practic; anume. dea pune. 
cuvintele pe pagina din stinga a unct file, iar ezer- 
ciţiul corespunzător pe pagina din dreapta, prin 
acest mijloc sco'arul cind va prepara ezercițiul va _ 
“ţinea între, degete o singură filă, tar la lecţie, pen- 
tru a căuta cuvintele neștiute de el, va trebui să 
întoarcă. fila în faţa -profesorului, ecea ce nu va 

“putea face fără a fi prins că nu știe, | 
Cu aceste îmbunătăţiri mă prezint înaintea” co- 

legilor, pe cari îl rog să-și „dea osteneala dea 
cerceta lucrarea mea și a o admite în clasele d- lor, 
în caz: cind li sar părea practică și folositoare 
pentru elevi și eleve. . - E | 

Zaji, Zulie 1691. - Ă E , “ Ă 
Y, . Atanasiu, 

NB. Autorii de cari m'am ajutat sunt: Brachet, Wag. - 
ner, Borcl, Larive &- Fleury, Brunot şi Graminaire na- 
tionale, par Chasles. . | 

— Re —



CARTEA | 
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| CAPITOLUL |. 

, | Pronunţarea literelor. 

Ie Alfabetul francez arc 23 de litere cari înfâ- 
“fișază tot: atitea sunete. simple 'şi anume: a, b. c, 
def, shi]. k m, n, 0; pg: rs, t u, Ya 
xyz; 7 | 

Dintr'acestea un număr de șese: a, e, i, o, U. Ye 

se chiamă vocale; restul consoane sau consunânie, 

Ods. Î. Ori ce consunantă se rostește ca în romă= 
-nește; înse consoanele c și g au doaue sunete: k şi 

“ g, înainte de vocalele a, o, u şi de oil ce consu- 
nantă: ca, ga, co. 90, cu, gu; iar înainte de vocalele 
e, i, y, ele sună ca: s şi 7: ce, ci, cy, ge, gi, g 

0is, ZI. O consunantă la finea cuvîntului * este 
mută (adecă ne pronunțată); id (cuib), 27 frz7 (el 
luă): înse următoarele şese: g f, Le m, n, cr, mat. 
tot de-a una sunt cetite, deși sar afla la finea CU= 
vîntului: dec (ctoc, clonț), dref (scurt, în scurt), fer 
(fer), mel (miere). 
Do O 

- 1). Aceste litere se citiau altă dată: a,b, se, de, e, ef, je, aş, i,ji, ka,el, 
em, eu, o, pe, kiu, er,es,te, tu, ve,ix,y (arec), zodj astăzi se citesc 
după sistema fonetică, , 

1



„2, În limba franceză ca şi în cea romină. dintre: 
mai multe silabe a unui cuvînt numa! una se înto-: 
nează şi atunci se zice că acea literă are accesul tonic. 

“Accentul tonic nu se arată prin nic! un semn, ci. 
se cunoaşte după regula următoare: el cade pe ul- 

tima silabă a cuvîntului : ani (prieten), soldat (sol-- 
dat); far dacă cuvîntul se termină cu e fără accent. 

- (adică. e mut). atunci accentul tonic stă pe penul- 
timă: Zarge (larg), inodeste (modest). 

Consoana / este, de obicelu mută: /padi (haină), 
horloge (ceasornic): far s afiindu-se între doaue vo- 
cale, sună ca z: /asard (intimplare), su/fsant (în— 
destulător). o 

CAP. II. . 

Despărțirea silabelor întrun cuvînt, 

3: Rezultă generală, Ori ce silabă. din mijlo= 
cul cuvîntuluY. începe obicinuit eu consonantă: 4-— 
boli” — a-bo-lir, frzbuzal — tri-bu-nal. 

05. |. Cind în corpul cuvîntului se găsesc ală-- 
turca doaue consunante, atuncia despărțirea se face: 

printre ele: : dorzr — dor- -mir, P: artir — partir, 
affer mir af-fer-mir,, 

II. Dacă a doaua din acele consunante -este 7, 
sau 7. atunci amindoaue acele consunante. se scriu 
în silaba următoare: froc/amer — pro- -cla-mer ; Sa 
cra — sa-cra. 

III. Dacă în mijlocul unui cuvînt se află de la. 
olaltă trei sau patru consoane, atunci se despart cele: 
doaue din urmă de cele dinaintea lor: extract f — 
ex-trac-tif. . 

4. Limba francesă are numai doaue genuri =: 
masculin sau dărdă/esc,. şi femenin sau femeese. 

Genul se: cunoaște, în de- -obşte; după articlu 
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care tot de-a una stă inaintea numelui (substanti=- 
vului). Ze estearticlul pentru masculin și Za. pen- 
tru femenin. cind numele începe cu consunanta sau. 
cu / aspirat, W): e caer (catetul). la Alume (condeiul). 
lar dacă numele. masculin. sau femenin. va incepe. 
cu vocală sau cu / "mut, atunet articlul are sin- 
gura formă / pentru amîndoaue genurile : /ardre: 
(m) copacul. Pagricu/fare (£) agricultura: (pentru a-i! 
cunoaște genul se pune 7, sau J în paranteză). 

Forma plurală a articlulut este /es, pentru amîn- 
doaue genurile : les arbres 3), /es plumes. 

Nomivativul şi acusativul sunt de o potrivă ; zcu=: 
sativul stă de obicetu in urma verbului. 

CAP. III. 

„-Cetirea vocalelor simple.  - 

5. Vocalele a. 7. o. se citesc de regulă ca în ro=- 
mănește :—asii (amic). er (aur). ” 

Vocala e este de tret feliuri: mzață, zuchrsă sau: 
deschisa, 
10 Este mută sau de-abia auzită. a) cînd fiind fâră.. 
accent, va termina o silabă: fromenade (citește :. 

"19 Sunt un mie nuinăr de envinte, în cari h începind vorba, se cite- 
şte uproape ca h din cuvintul romăcese hangiu; în ue-st cuz se: 
zice că h este asp'rat, adecă pronunţat aspru, tirez—henunir (a ne 
chezi), korde (oardă), kullebarle (topor, bultag).. - 

2) Substantivele cina tree în plural primesc un s la urnă 

Oscar — Oscar - !” sanglota. — sughiţă 
mardi — Marţi i fut conduit — fu condus 
Nicolas — Neculai - - parler .  —a vorbi 
partira — va pleca | Sans tyrannie — firă tiranis: 
il a dormi —ela dormit |- par ici .— pe aici 
sut o — şti | | inangera — va mînca 
avec _—cu Nerva „— Nerva 
csa — indrăsni | dominer — a-stăpini
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prom'nad'). gorte (citeste: port): b) cînd. fiind fără 

accent, se va găsi urmată de s final. în cuvinte de 

mat mult de o silabă: /zores (cărțt). forfes 1) (ușr). 

0ds. |. In cuvintele monosilabice (de o silabă), 
vocala e are un sunet aproape ca & romănesc, pro- 

nunțat înse scurt de tot: ce. de. fe, pres ac, se, bea Ş. a. 

II]. Cind. în lăuntrul cuvintului, doaue silabe de 

la olaltă se termină în e mut. atunci cea dintăl se 

pronunță mat lung şi ma! apăsat de cit cea de a 

doaua : revenzr (ră-v'nir=a reveni), retenr (ră-t nir=a 

opri). ş. a. o 

IIl. Cind un e mut urmează după o altă vocală, 

atunci servește a lungi sunetul acelci vocale: la vie 

(viaţa), 2/ crze (el strigă) ş. a. 

Cetirea vocalei e (urmare). 

20 Vocala e este închisă. pronunţindu-se ca în 

cuvîntul romănesc frate: a) cind are accentul as- 

cuțit (7): 7repâte (repetat), declare (declarat): b) 

cînd este înainte de consunantele finale (sfirşitoare) 

mute: d. . 2, de ezemplu: Ze fied (pictorul). fonz- 

der (a cădă), criez (strigați); e) înainte de f mut, 

în cuvîntul la c/e/ (chieia). care se mat scrie și ast- 

feliu: Za clt; cum şi înainte de £. tot de-a una mut, 

„din conjuneţia e/ (și); d) în Sfitșit înainte de consu- 

1) Acest s este mai tot de-a una semnul pluralului, de aceea îl vom 

și nun s mobile 

  

1. Oscar partira' mardi, il a dormi avec Nicolas. 2. 

"Vladimir osa parler.!) 3. Victor sanglota. 4. Gerson fut 

_iconduit par ici. 5. Anna mangera. 6. Nerva sut dominer 

sans tyrannic, - 

1) Vocala r cînd sfirșeşte cuvintul, urmind după un e, este mută dacă 

cuvintul este de mai multe silabe, - -
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. 

pantele îndoite: / şi ss, în cuvintele incepătoare 
cu €/, ca: c/acer (a şterge), c/fectuer (a pune îu 
lucrare), și în cele începătoare cu css, ca: cssor 
((sbor), essorer (a pune la soare). ș. a. 

Cetirea vocalei e (urinare). 
0 

tare deschisă. ca în silaba întăY. din cuvintul ro 
“mânesc: frece. în următoarele casuri: 

a) Cind va avea accent grav (1) sau accent cir- 
-conflex (*). de pildă: /e pere (tatăl). Ja teze (capul); 

b). Cind în aceeași silabă cu .dinsa, vocala e va 
fi urmată de una sau mat multe consunante, cari 
să nu fiec mute:. da mer (marea). avec (cu), gerdre 

“(a ptferde), direct (drept). 
c) Inainte de / final mut în cuvintele polisilabice 

(de mat multe silabe): /e projet (planul), Ze dise 
(porumbel selbatec): 

d) În următoarele cuvinte monosilabice (de 
silabă) sfirşite în consunante: ecă (acestu-ă). ces (a- 
„ccşti-aceste), des (niște). es (eşti), esf (este). /os, pes 
(mel). ses (sei). es (tăi-tale). | N - 

Observare. Vocala e din silaba zes. cu care în- 
“eep multe cuvinte compuse, este mută; măcar că 
este urmată de o consunantă cetită: ressorlir (pron: 

N 
  

  

It —și “la - —ăre (a) | 
ami (m) — prietenul a vu "— a văzut 
Pamie (f) — prietena a pris — a luat 
le coq _—cucoșul Alfred — Alfred 
la rose — roza servira . : —va sluji 
est  — este | la lune  '— luna 
le mur — zidiul | la terre — pămîntul 
“Pescalier (m) — scările - saluez. -  — salutaţi! 
le pistolet  —pistolul -! sur — pe. 

“le sabre — sabia 

3” Vocala ce este deschisă, adică rostită cu gura 

,



  

r'sortir, a eși din noi), resseroir (pron. r'servir; a 

servi iarâși), | 
Vocala z se citesce de regulă ca sunetul compus-  - 

iu din cuvintele romănești: climă, clută: de pildă: 

vu (vădutu), mordu (muşcat), cra (eredut). 

Vocala y cînd se află după o consunantă se ci- 
tesce ca un z: fa syllabe (silaba). Zr (Lirul, oraș. 
vechiu). Zyro/ (Tirolul, oraș in Austria). 

6; De cîte orf un” cuvint terminat în con--- 
sunantă mută este urmat de altul începătoriu cu 
vocală sau cu / mut. consunanta de la fine. din 
mută devine cetită: Za Zampe est_ici (empa este: 
aici). Cet_ardre. est jol? (acest copac este frumușel).. 
A observa aceasta. în cetire, se cheamă a face ]e= 
cătura consunantelor finale (sfirşitoare). În această 
“legătură consunantele finale: d; f, gr. s %, secitesc: 
ast-feliu: d ca /. f ca og ca has şi caz. 

CAP. IV. 
Vocale compuse. 

x 

7. Vocalele compuse sunt formate din doaue sau: 
mat multe vecale simple Ori ce vocală compusă. 
înfâţişază un singur sunet. astfeliu. 

ai] se citesc ca & (deschis) : mazs (dară, inse). 7] atme: 
ci] (el iubescc). la rcine (regină). | 

_ . » E 
. . . : 

1. L'ami ct lamie; 2 La rose.ct Varbre. 3. Le. cog.. 
est sur le mur. 4. L'escalicr ct le cahier. 5. Le pistol 
et ie sabre, 6. Oscar a la rose et Gerson a le pistolet. 

_7. Victor a vu Parbre et Nicolas a pris le sabre. $. Alfred 
servira Gerson. 9.La terre ct la lune. :10. Saluez les amis. 

Votă. Profesorul va face cserciţii de despărţire de- 
„silabe. -
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AU | sc citesc ca o: “Ze warteau (ciocanul). Jane 
"“eauf (galbin). pauze (înnalt) 

-0i se citesce ca 0 sau oa: le roz (regele), fa Zoz (legea). 
EN r | Cînd yş: urmeadă unei vocale el a 

că | sc. citesc ca cz | sc citesce ca dvi 2(72), din cari 
d - unul săse uniască cu vosala di- 

. . [nâinte. iar al doilea să fasă si- -0Y se citesce ca ca-i | A aa o . „„„|labă cu alte sunete ce2t ur= UyYy se citesce ca dră-z , . : . ] mează: as:feltu : . . 
„de fays (țara). ca cum ar fi seris: de pai-is ; pa-. 
Jer (a plăti), Ze royaume (regatul). affupe (rezemat). 

Obseroare. Cind. y este final ort urmat de un e 
mut. . atunci nu se mal citesce. ca doi 7 ci ca un 
singur i: Ze dey (beiul). Za /laye (Haga). afară de 
cuvintul: Zadb.zve (f)-schitul. şi: Za hoye (la Roi-ie) 
-oraş în Franţa în cari y se citesce caun. indoit 7 (i). 

Vocale compuse (urmare). 
„8. Alte vocale compuse sunt: 

CU] cari se.citesc ca ca, din cuvîntul : 4/zofocări. de 
-OCU] pildă: 4/ex (albastru), /e. feu (focul), /e zez 

„“(ocul). /e docu (dorinţa): a 
Observare. : Cind aceste doaue vocale compuse. 

sunt urmate de o consunantă, care termină 'silaba | 
formată de ele. şi care s'aude atunci ele se citesc 

  
    

La table  — masa la promenade — primblarea “ 
le livre . — cartea Vavis (m) — părerea, idea 

“elle — ca le grenier  — coșarul, podul 
perdu „ —perdut - | juste i drept,dreaptă 
la plume — condeiul la carafe — garafa 
ta | — tău, ta la lampe.  .—dampa | 
MOI * —meu  - |petite ?  — mică 
ton — tău! vide ..  — gol, goală: 
fcra „—va face. | lă — acolo 
une — (una), o |
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ma! deschis, d. e.: Ja fleur. (floarea), Za socur (sora) 

Je docuf (boul), Phonntur (m)-onoarea. cinstea. 

Qu se citește ca 7 romănesc: Ja four (turnul).- 
“la tourterelle (turturica). 

Observare. In.cuvintele următoare, ex nu este: 

vocală compusă, ci e este mut, iară 4 se citește: 

deosebit. cu sunetul seu: | 
1) Ja mangeure (rosătura), la gageure (ramaşa- 

gul), Ja vergeure (vărgătura hiîrțiel). 
2) In cite va timpuri a verbului avozr (a avea): 

Jens, du eus, ZI cut (eu avui, tu avuși, elavi ş.a: 

cu (avut), f'eusse cu (aş fi avut), tu cusses cu (tual 

fi avut) ş. a. -- 

Observare. Cînd doaue vocale simple se pronunță. 

deosebit, în cît nu formează vocală compusă, atunci. 

a doaua din ele primesce semnul trema (”), de 

pildă: Sail (Saul), dfoise (Moisi). 

„CAP. V. 
Sunetele nasale. 

9. Cind -o vocală (simplă sau compusă) este ur- | 

mată de una din consunantele 2, 7, ea se pro- 

nunță pe nas (prelungind astfeltu sunetul acestor” 

doaue consoane în cit. să nu se lipiască buzele pro-: 

'nunțind pe 7, nici limba să nu atingă cerlul gurei 

la pronunţarea lui 2); aşa că într'o bună pronun-: 

ţare nasală; nu se poate deosebi 7 de 2: Adam 

- 

EI 

x. Ila vu la porte et la table.. 2. L'amie-a le-livre. 

3, Elle a perdu la vic. 4. Mon ami fera une promenade. 

5. Ta plume est lă. 6. Ton avis est juste. 7. La carafe 

est sur la table,: 8. La lampe est petite. 9. Le grenier 

est vide. |
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(Adam), Zar (anul), fazm (foame), /e pain (pînea).- 
"Pentru aceasta trebuie ca: şi 22 să termine si- 

laba, sau să fie urmate de alte consunante deo- 
sebite de ele; : ă 

Pronunţă cu sunet nasal: & Jeun (pe nemîncate); 
e și nenasal: zezue (tînăr). 

asemenea fe gaut (mănușa « Le canard (raţa).. 
« dou (bun) a donne (bună). !); 

> Sunete nasale (urmare), 
10. Vocalele: e, i, u, y, urmate de 2 sau zz, 

în aceeași silabă, -perd sunetele lor proprit şi se 
citesc  astfeltu : - E | 

e se pronunță ca a: /enfant (copilul), encore 
(încă). | | i 

2 și y se citesc ca e: Je jardiu (grădina), Za syaz- 
taxe (sintaxa), simple (simplu). > „- 

a se pronunță ca eu: le parfum (parfumul), uz 
(unu). - 

11. Macar că s'a dis că vocala e se citeşte ca 
a înainte de 74 și 7, înse cînd aceste : consunante- 
sunt în aceeași silabă cu e, această vocală își 'păs-— 
trează sunetul său în următoarele casuri. ' 

1) In mai toate numele proprii streine: Mentor, 
Benjamin (Veniamin), le Pengale (Bengalul). ş. a. 

2) In câteva forme verbale: Je viens, tu utensy 

  

v 
1). Consoanele m, n, în legătară en cuvinte ce încep cu vocale. sau... 

Cu Î mut, își-perd sunetul nasal, a ” 
  

  

le jardinier —— grădinariul | agrcable “ — plăcutu-ă "la parole — cuvintul . tu as,  —tuai _essorez — soriţi . la-jambe  — țurloiul 
a cte — a fost cass —sfărmat 
est tombce  —a cădut (ea)! contre „— impotriva. les livres  — cărţile . le vice — răul: 
les cahiers' — caietele
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-32 atent (eu vin. tu vi. el vine) je vtendrai. tu Vic 

das. îl diendra ş.a: je Hens, tu iens. 2 fieut; (eu. 

ţin. tu ţil.-el ține). je” feundrai, tu Hicudras, 2 bre 

dra.... (eu voiu ţine. tu vei ţinea.) 

3) În terminaţiunea cz. cînd acesta urmează u- 

net vocal: '/ Zuropeen (luropeanul). e bien (binele, 

„avuţia), ancieu (vechii). precum şi înainte de z îi- 

nal în cuvîntul: Pexamerz. 

Notă. In următoarele cuvinte 4 nu are sunet 

_nasal: amen (amin) gramenu (grăunte). hymen (că-. 

„sătoric) și Zdeu (raiul pămîntesc). 

Observare. In verbe terminaţiunea ezț este mută: 

is voient (ei vid). clles demandent (ele întreabă). 

Si dacă: după verb vine un cuvînt începătoriu cu 

vocală sau cu / mut.. atunci £ din terminăţia c44 

face legătură ; 2/5 dozocut arriver ce soir (et trebue: 

-. să sosiască în astă sară). 

Sunete nasale. (urmare). - 

42. Vocalele e. i. u, y înainte de un îndoit pr. 

-(mm).sau îndoit z (nn) nu se pronunţă cu sunet 

schimbat, ci cu sunetul lor propriu d. e. Pennemi 

(citește: en'mi — duşmanul), znzmodile (nemișcat. ne- 

mişcătoriu); tot așa şi cînd, 2 va fi urmat de z: 

“le oymnase (gimnasiul). Ihynine (imnul. cîntarea). 

__ Această regulă are şi, citeva abateri privitoare 

la vocăla £, și anume: | i - 

4, 

1. I?ami a perdu la plume. 2. l-a clef est la. 3. Le jar- 

„ dinier a repete ta parole. 4. LEssorez les livres cet les ca- 

hiers. 5. La promenade a €t€ agrcable. 6. La carafe est 

tombâc sur mon picd. -7. Tu as cass€ ma jambe. 8. La 

“ lampe est vide., 9. Îla perdu sa plume. 10. Elle fera une 

-promenade. 11, Cricz contre le vice. : 
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„Vocala e se'citesce ca a: - | | _ 

-1) în silaba întăia a cuvintelor începătoare cu 
an (citesce: an): cutorer (a îmbăta), enferber (a 

_“înerba. a face erbos), ș.a. | 

2) In silaba întăia din toate cuvintele începă-" 

-toare cu ez: enmagasiner (a înmagazina), epz= 

maigrir (a slăbi,-a face slab), cum şi în :cele ce 

__ "încep cu.enu: eunoblir (a face nobil) ş. a. a 

„ 3) Inainte de un îndoit 7 (mm) în cuvîntul: /e 

-” femme (femeea) şi în cele terminate în: cxizmenț 2 
„ l//tremment (deosebit), diligemment (cu silinţă). 

” 4) Inatate de un îndoit z (nn) în cuvîntul solenucd 

-. “(solemn) şi în toate cele derivate de la acesta: s0-. 

Zennită serbare). soleunellement (cu paradă, cu alaiu). - 

_ra„ Vocala z înainte de m final numai: în cu-.: 

vîntul Ze farfunz, se pronunţă, nâsal, prin vrimare 

___şi cu sunet schimbat; dar în'toate cele alte cuvinte 

- “terminate în 222, vocala 4 se citesce că o și nena- 

sal: Je minimanit (cel: mal mic grad, termen), Ie 

maximum (cel- mal “mare grad, termen) Je pzagud-. 

-siuini (magnesiul) ş.: a.. e . 

„__ Observare. "Toate cuvintele cu această. termiria=. 

“ţie sunt latinești, dar primite. în limba francesă.” 

ȘECABL 
e. „e Sumete muete,- Si 
NDrq. Limba francesă -are doue sunetecari se numesc: 

sunete wiuete, şi cari Se însamnă cu gs şi | (sau ID. .. 
  
  

“le verre”. — sticla, paharul |la mere. — mama | 

„ malade - —bolnav-ă .  |des biscts —porumbiselbatezi 

“le scl — sarea. grosse-  — mare (f) D 

son —stu-sa ,*, |Pelăva  — elevul, eleva, 

:la fenctre —fereastra .  |a apporte —za adus 

Gustave  — Gustav le fer Baletul, 
se pronene— se primblă dur i caztatc/âspru, vîrtos. 

.- ” Ă “ 7 za vin, E Pi 

    E) ta 
. . ?
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1). Gu are de regulă o pronunțare identică cu 

un sunet din limba romînă, așa cum să aude din 

gura poporului de jos. a ţăranilor Moldoveni cu 

deosebire. In limba romină. -poporul de la sate: 

zice: milă), mire, marlăt, mic, minunat, în loc de 

milă. mire, ete. Ga în limba francesă represintă a- 

celaş sunet ca 7 din esemplele de mat sus: /e co 

Pagnon (tovarășul). /'agneau (melul), fa camgagae 

(jocul de țară). 
2). L (sau Îl) muct. Când după un 2 urmează 

în aceiaşi silabă, consunata /, aceasta de regulă se 

pronunţă muet, adică cu un sunet de 7. înst pro- 

nunţat cam din git: /e 46777 (primejdia), de babil 

flecăria, multa vorbire). | 

Dacă în acelaş cuvînt, urmează lut / muiet, alt , 

şi acest de al doilea se pronunță muet: le papil-- 

lon. (iluturele) la file (fiica. fata). 

Si dacă un (capabil de a face sunetul lui | (sau 

11). să se pronunţe muet), se găseşte precedat de 

vocalele a, e, atunci acel 7 încetează de a forma . 

vocala compusă. cu una din vocalele simple a. e. și : 

se pronunţă separat, formând cu toate. acestea dif- * 

tong;: le travail (lucrul, lu carea), la bataille (bă- 

tălia), la taille, (talia; statura), Labeille (albina). 

„12. Încun mie numer: de “cuvinte, de origină 

greacă și latină, ga nu mal represintă un sunet 

e . 

1) A se arăta de cătră profesor cum se pronunţă” cuvictele ce încep - 

“eu m muet, 

Da 

1, Ce verre est vide. 2. Ton ami est malade. 3. Le: 

sel est sur la table. 4. Gustave a perdu son livre. 5. Le 

pere sc promâne par ici- 6. La mere a vu des bisets. 7. 

La lampe est sur la fenctre et ton livre est sur la lampe. 

_$. Ta tâte est grosse. 9. Lieltve a apporte son cahier. 

10, Le fer est dur.. | |
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muet. ci ambele consonarte se citesc cu sunetul 

lor propriu: Preguc (Procna) înc pugnable (neata- 
cabil, â), stagnanit (stătătoriu), fe magnat (magna- 
tul) ş. a. 

13. În următoarele, casuri însc. 1 (și Il) se pro- 
nenţă ca în românește (adică nemuet): 

1). În cuvintele începătoare cu 7//: illegal (ne- 
legal contra lege), illusion (părere) ș. a. 
2). In adjectivele terminate în z/: vil (prost, de 

rind), civil (civil) ş. a. | 
3). In o bună parte de cuvinte ca: îl (el). le fil 

(aţa), le Nil (Nilul). exil (surgunul). le profil (pro- 
filul, partea laterală a feţei), la ville (orașul), le 
villoege (satul) mille. (o mic), distiller (a distila), 
osciller (a oscila) ș. a. 

CAP. VII. 

Cetirea consunantelor. 

14. Afară de consunantele simple. limba fran- 
cesă mal posedă consuriante îndozte. (duble), copz- 
Puse şi mixte. toate compuse din consunante simple 

„unite între'ele sau cu vocale. - CE 
Consunantă îndoită se chiamă o grupă de două 

consunante de acelaș fel: bb. cc, dd, fi, II, etc. 
Consunante compuse se .dic niște grupe de două 

consunante simple neomogene (care nu sunt de a- 
  

Ja frere  — fratele i le grand arbre— copacul cel mare 

  

les amis — prietenii  jest-elie — este ca (el)? 
as-tu  —ai? F'homme — omul 
actif — harnic „modeste — modest-i, ruşinatec 
tu es — tu cești utile — folositoriu-e 

„est arriv6 —a sosit ma — mea (meu), 

| 
x LDA Sa ,  —său sa, | tres — foarte, prea 

sont — sunt l 
Pi
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cclaş feliu), şi care represintă un singur sunet: ch, 

en. ph, rh, th, x (cs. gz). 

Consunantă mixtă este un grup format din o 

consoană şi o vocală; așa sunt ge-(j). gu-(zh) şi 

qu-(k).. 

13. d se citește de regulă ca în româneşte: este 

mut însă la finitul cuvintelor d. e. Ze £lomb (plum- 

bul), Cofomb (Columb). . 

FEscepţie. b final nu este mut în cuvîntul: Ze ra- 

doub (repararea unet corăbii) şi în genere în numele 

proprii d. e. Job. Jacob ş. a. cc 

c, înainte de a, o, z şi de ori-ce consunantă— 

afară de h-—sc citeşte ca k: Ja caane (coliba). /z 

craie (crida): înse înainte de: e, i, y, sau avînd 

sedil (G) înainte de a, o, u. această consunantă se 

pronunţă ca s românesc: la cerise (cireșa), reci 

(primit), 24 Zlaga (el puse). 
In cuvintele următoare, c se aude cu sunetul lui 

sh romănesc: /e secoud . (al doilea), e. seconde ta 

doua) și în derivatele acestora: scconder, secon- 

daire ş, a. | | 
e final este mut 1) în Ze fadac (tutunul) Zesfomac 

(stomacul), 2) în cuvintele în cari se va afla după 

un n sau r: Ze banc (banca, scaunul), flanc (alb). 

le porc iporcul) ş. a. | 

Observare. ct final este mut. 1) cînd se află după 

un a: V instinct (instinctul). distinct (deosebit). 2) 

în cuvintele: /e disfricț (districtul, judeţul) Pasgect . 
    

S 6. 

1. Ton frâre est. arrive. 2. Sa mâre a 6t6 malade. 3. 

Les amis sont ici. 4. As-tu vu le grand arbre? 5. Lhom- 

me actif est modeste. 6. Le sel'est utile. 7.:La -prome: 

nade est trăs agrâable. 8. Tu cs modeste et tres actif. 

9. As-tu vu ma plume? Est-elle ici? 1o Ma mere avuta 

plume et ton livre. |



(înfățișarea) și Je respect (respectul); totuşi în aceste 
două de pe urmă, c/ se pronunță cu sunet audi- 
bil, cînd aceste cuvinte se găsesc la finitul uner 
proposiţii. ' - 

16. CA inainte de vocale se citește de regulă ca 
ş romănesc: le chat (pisica, mîţa). le chien (cirele), - 
Charles (Carol). Michel (Mihail); înăinte de - conso- 
nante, se citește tot de-a una ca E, lechrctien (cre- 
ştinul). le Christ (Christos), o 

Fsceplie. În o mică parte decuvintederivate din lim- 
ba greacă ch sc citește chiar înăinte de vocale ca k; 
le chaos (haosul, hiul). Pecho (resunetul), le choeur: 
(corul). orchestre (orhestra),. Michel-Ange (Alikel- 
Anj) şi a. 

d se citește de regulă ca în limba romînă: este . 
mut înse la sfirşitul numelor propril: donner (a da), 
le nid (cuibul), le picd (piciorul) David. Alfred și a. 
se citeşte de regulă ca în romînește ; este însă 
mut 1) în substantivul compus le c/c/d'ocuore (ca- 
pul de operă); 2) ln finitul cuvintelor următoare: 
la elef (cheia). le cert (cerbul), Feteuf (un felu de 
minge) și 3). la pluralul următoarelor trei substan- 
tive /e doeu/-lesdocufs (boii) le nerf- les nerfs(ner= 
vii) și Toeuf. (m) les ocuf (oauăle). In cuvintul /e 
  
  

Pair (m)  — aerul . forme — formează 
sec — uscat le morceau— bucata 
il fait froid— este irig ! jaunâtre — gălbiu-e - 
ce — acest la lime. — pila 
le taureau — taurul la neige — zăpada, omătul. 
vegardez — priviţi, aussi — şi, asemenea 
la “flamme — flacăra | elle — ca 
Voyez  '..—videţi la glace — gheața 
beau — frumos fort — tare, puternic 
Peau (f) — apa la braise — cărbunele, cărbunii 
Tegarde  — priveşte | Ţai — eu am 
gele — îngheaţă | de — de  



nn 

    

cerf când acesta este la urma unet frase. f se aude. 

dar este tot de-a una mut în compusul: le cerf- 

volant (smăul. cu care'se joacă copil. și o insectă 
numită caradaşcă). 

17. g se pronunţă 1) ca j românesc. când se 
află înainie de e. 2, p: le oymnase (gimnasiul). a- 
gile (sprinten-ă) 2) ca sh (romănesc). cînd se gă- 
seşte înainte de a. o. 4. sau deoil ce consonantă : 
le gant (mânuşa) le goit (gustul) Guillaume Vil- 
helm). grand (mare). 
Odservare. Consonanta g formează. precum sa 

arătat maf-înainte. consonante mixte în unire cu 
vocalele e şi z: Consonanta mixtă ge. se găsește 
înainte de vocalele a.-0. u: George (Ghiorghie), le 
gedlier vtemniţarul). ln manzeure (rosătura): cea a 
doua gi se întrebuințează înainte de 7, 7, y» sau 

de. difconzt. cehivalentele acestora: la guerre (res- 
belul) la «uitare (chitara. instrument mizical) la guim- 
barde (drimba), la fatigue (osteneala) îl distinguait 
(el deosebia). - 
_AWota 1 Pentru ca ga 'să nu formeze înainte de 

e mut final consonanta, mixtă (gh), ci fe-care din 
cele dou litere ce o compur, să se' citească pre- 

cum Sa arătat păn' aci. se pune trema pe € mut 

final. care în acest cas. formează singur silaba “și 
remîne cu totul mut: la ciguă (cucuta). 

IL. In cuvintele derivate de la adjectivele au 

(ascuţit) (ambizu (cu îndoit înțeles) coztigu (atin- 
      

î. 

1. I/air est sec. 2. Ilfait froid 3. Ce royaum= est beau. 

4. Leau est utile. 5. Ton fiere regarde la mer. 6. L'air 

„gele et forme la neig2. 7. Lreau găle aussi, clle forme la 
glace. 8. Le taurcau est trea fort.. 9. Regardez ce mor- 
ceau de braise. 10. La fam est jaunâtre. 11. Jai vu 

ton fr&re asc Nico! as. 12. Voyaz le marteau et la lim: 
x
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-gător.) și cxzzu (mic de tot). gu nu este o conso- 
nantă : Vaiguille (acul). Vaiguillon (acul insectelor) 
:aigu& ascuţită ; ambigut (cu doaue înțelesuri) lam- 
biguite€ (vorbirea cu doaue înţelesuri); contiguă (a- 
tingătoare). la contiguite (atingerea între objecte), 
-exiguă, mică de tot) i exiguite (micimea fâră măsură). 

g final (sau chiar urmat de t final) este mut (im- 
preună. cu t long (lung). le sang (sângele, le doigt- 

-(degetul.) vingt “(două zeci). 

Lsceplie. g o final se aude puţin în: /e joug (ju= - 
_gul) și tare în /e dourg (tirgușorul). 

„18. Ala mijlocul şi la. finea cuvintelor este tot 
-de-a una mut: souhaiter (a dori), malheureux (ne- 
fericit), ah! (ah), bah! (interjecţie de mirare): la 
începutul cuvintelor încă. este. de regulă, mu::: ha- 
bit (m) haină. honneur (onoare); Intr'un numar de 
-vr'o 200 cuvinte / la început este auzit. dar nu cu 
-0 aspirație aşa de mare precum se dă lui / în li.nba. 
„romînă; hardi (îndrăsneţ) la hain€ ura), hache (to- 
por) și. altele. 

In cite-va cuvinte derivate, h este. mut, de şi în 
-cuvintele .de la care s'au format acestea, .h este 
aspirat (cetit tare); așa din: le h&ros (eroul, vitea- . 

„zul), avem heroine (eroina), Pheroisme (eroismul), . 
„heroique (eroicu) etc,- din Henri „(Enric) avem, Hen- 
„riette și :altele. | 

Ş se pronunţă ca j romănesc: la jeunesse (tine- - 
rețea, tincrimea), le juze, (judecătorul), toujours 
-(tet-de-a-una),. 
  

"votre  — vostru-ă. "ou. — unde., 
-aime . — iubeşte, | allume  — aprinsu. 

a. trouve —găsit. . Pecurie (f)— grajdiul. ! 
“George — Ghiorghe. .. haute . — înalt - 
jeune  —tînăr-ă, "le toit  — acoperemîntul 
le ciel —-ceriul.
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4, (afară de casul când este muiet) se citește ca: 
d în limba romînă /ever (a ridica), va/oir (a preţui). 
Î final este mut în următoarele cuvinte: /e bari? 
(putina). e chenil (cuşca de ţinut capăil) Ze conti/ 
(un feliu de pănză), Ze fusz/ (pușca), gestil (deli- 
cat) /e gentil (păginul) /ou4z/ (m) scula (instru- 
ment de meseriaș), /e gersi/ (pătrunjelul), sou/ (ghif- 
tuit, : de beţie sau de mincare), /e souzre/ (sprîn- 
ceana). Precum și în mijlocul cuvintelor următoare:: 
de fus (pron. fis) fiul. Ze fon/s (pulsul), Zes rez l1/shont- 
mes (gentilomii), și de regulă în numele proprit. 
cînd / se găsește urmat de.un d sau £ final: Ar- 
nault (Arnold), La Rochefoucauld. ș. a. 

72, (afară de casul cind este pronunţat nasal) se: 
citește ca în romănește: este însă mut în: dazmuner 
(a afurisi), condazancr (a condamna), tot asemenea. 
Şi îa derivatele ' lor, precum şi în substantivul. 

" Pautomne (toamna). 

77 (ca și wz) cînd nu este nasal se citește ca în 
limba romină: zager (a inota), dominer (a stă- 
pîni). ş. a. 

B se citeşte ca în rominește zorter (a duce), par- 
tir (a pleca); este însă mut 1) la sfirșitul. cuvîntu- 
lui, chiar de ar fi urmat de 7 sau s final: prompt 
(esact, grabnic), le corps (corpul): 2) la mijlocul 

„. următoarelor cuvinte: /e Gaztâme (botezul), Ze compte 
(socoteala); domgter (a înblinzi, a supune), sculpter 

1. Votre soeur aime le jeu. 2. La reine a une ficur-. 
3. Mon frtre a trouve une tourterelle. 4. George est 
jeune ct modeste. 5. Le ciel est bleu. 6. Obest!a fleur2 
7. La flcur est ici... 8. Ta socur a allume Ja braisc. 9. Le 
boeuf est dans l'dcurie. 10. La tour esthaute. 11. As-tu: 
vu la lime? 12. J'ai vu la lime sur:la fenctre et le mar= 
teau sur le toit. a 

+
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(a sculpta) şi în derivatele acestora. Ma' este mut,. 
p> în sect (pronunţă set), dar s€ aude în Septem=: 
bre (Septembre.. 

Fscephie. În cuvintele: următoare. p, se citește: 
le raft (pron. rapt) ripirea, le croup (un feliu de an- 
gină), le cap (termin de geografie). capul, Alep: 
(Alep, oraș în Asia): p în unire cu h, dă consoana. 
compusă p/-f: le philosophe (filosoful). la phar- 
macia (spiţeria). | 

19. Q. ca consonantă simplă nu se găsește de cit 
în doaue cuvinte. și are sunetul de k: /2 cog (co=: 

" coşul), cizg (cinci); este înse mut în substantivul 
compus: /e cog d' /ude (curcanul). | | 

Afară de aceste două cuvinte, in toate cele alte 
este cOnsunantă mixtă (gu) care de regulă se ci- 
teşte ca k:- guz (care). fe congiicraut (cuceritorul), 
guinze (cinci-spre-zece). , o 

Intr'un mic număr de cuvinte, consonanta mixtă 
gu are “sunetul compus /z înainte, de a. o,u şi lu, 
înainte de e, i y: /Eguateur (ecuatorul). aguabigue: 

“(de apă, apaticu), guestre (călare), guintupie (in- 
cincit). e | 

„7 se citeşte de regulă ca în romănește: rare (rar) 
rapide (repede): este înse mut în următoarele cazuri:: 

a). In cuvintul: pzousieur (domnul) și în alte cî- 
teva în cari se găsește urmat de s final inut: po-- 
Jontiers (de voie, bucuros), Angers, Poitiers. - 
  

il plere  —el plinge la boisson — băutura 

    

pait — paşte gai 7  — vesel 
la prairie — livada le coucou — cucul 
la blessure — rana le soldat — soldatul 
Londres  — Londra | Paris — Paris 
le noyer — nucul !naturelle -— naturală, firească! 
Vhabit (m) — haina - | maintenant— acuma 
petit  C—mic | peux-tu  — poţi tu 
â —la | sauter- —a sări, -
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2) În toate cuvintele de mat mult de o. silabă 

terminată în er doaner (a da). le jardinier (gră- 

dinarul). | 

FEscepţie. Numele propril terminate în cr și cî- 

“teva comune de două silabe fac abatere de la a- 

ceastă regulă. și au r final augibil: Abur. Fuzi- 

for. amer (amar). de cancer (acul. o boală). /a 

cuiller (lingura), Pier (eterul /enfer (infernul, 

iadul) fer (mindru, fudul), /zer (iert) şi /'/zoer 

(m) iarna. E Sa 

” în unire cu h formează consonanta compusă 

rh care se citește tot ca un simplu r: de 7hiteur 

(retorul), Ze lame (gutunariul) etc. 

20. s se citeşte cu doaue, sunete: 

Ca :s românesc în cuvintul szfă, a) Cind se gă- 

seşte la începutul cuvintelor: sozpe (supă), source 

(isror). b) Cind s€ află în corpul cuvîntului şi va 

fi preces sau urmat-de o consonantă: Ja bourse 

(punga). sensidle (simţitoriu-e), /esparr (nădejdea). 

-Pespace (întinderea, golul). c) cînd este îndoit: as- 

seniblee (adunarea) l'essor. (sborul) şi a. 

Ca.z. a) In mijlocul cuvîntului, de se va afla in- 

tre vocale: la rose, floarea trandafirului. loseau (m)- 

paserea.— De regulă la finea cuvîntului, cînd ur- 

mează un alt cuvint începător cu vocală sau h mut: 

vous avez (vol aveţi), les enfants (copiii), les hom- 

-mes (oamenii). e 

1: Ton frâre a perdu la gagcure, il pleure maintenant. 

3. Le bocuf paît dans la prairic. 3. Oi est George? Il 

est sur le noyer. 4. Ton habit a une mangeure. 5. Mon 

pays est petit, mais il est beau.-6. Votre frere est tres 

gai, il a vu le coucou. 7. Le soldat a une blessure. 3. 

“As-tu cte€ i Paris? Jai ct€ ă Londres. 9. L'eau est notre 

„boisson naturelle. 10 Peux-tu sauter? |



27   

Fseoepte. /. În cuvintele următoare s de şi se 
află între vocale totuși se: citește ca s şi nu caz: 
da desuttude (desvăţul). Ze garasnl (umbrela). Za gre- 
scuce (preşedința. șederea înainte), zzonosyllade (de 
o silabă). fo/ysyllade (de mat multe silabe).  uraz- 
semblable  ţenm adevărat, care pare adevarat) și 
alte citeva. 

II. In citeva nume proprit este mut la mijlocul 
cuvîntului înainte de o consonantă: Descartes. Des- 
preaux, Duguesclin. Duqugesne. Malesherbes și a. 

s final este de ordinar. mut: le bras (braţul). le 
corps (corpul! le temps (timpul). 

Psceptie. S final. se pronunţă cu toate acestia. 

a) în numele proprii terminate în as. îs. 25 şi:24s 
afară dei Agâsilas, Pericl&s. Adonis. Remus, Judas, 
Nicolas. Thomas și Jssus.— d) în : le fila (ful). h&- 
las (vat!). jadis (odinioară). le lis (crinul), les moeurs 
(obiceiurile). Pours (ursul). la vis (şurubul) și în tous 
(toţi). când acest din urmă este luat pronominal.— 
în câte-va nume streine primite în limba francesă : 
Phiatus (hiatul). gratis (fâră plată), bis (de doaue 
ori), Liris (irisul). le rhinoctros (rinoceriul) şi a. 

21. £ se citește ca în românește la taille (talia), 
„Tetalon (armasarul): de regulă este mut la finea 
cuvintelor: le paquet (pachetul), muet (mut). 

„Pscendie. ţ final se aude uJin următoarele 'cuvin- 
: le but (ţinta. scopul). brut (nelucrat). le Christ 

(Fleistos), chut (tăcere!). le deficit (deficitul, lipsă 

„de bani), la dot (zestrea), lest „ (răsăritul), le- fat 
  

    

“7 a faim —lui-i fOme |. mange” „— mîncat, 
-pris —luat - apporte  —adus . 
“le premier —cel întăi | fut -fu . 
mis —pus le gantier —mănușerul 
Gregoire —Grigore la mienne —a mea - 
large” —larg-a | le lezard —șopirla 
non nu | le canif —cujitașul, briceagul.



(pretenţiosul). le granit (granitulf. le luth (ldutay 
vechii instrument musical). Poust (apusul) şi alte: 
cite-va, — 6) Cînd este preces de c: (după cum: 
s'a arătat la $) corect (corect. drept). exact (exact), 
le tact (tactul).— £) În numele proprii: Ernest, Ju- 
dith și a. —- d) In numeralele scz și /znzt cînd sunt 
luate substantival: precum și în 774 în şirul nu- 
merilor de la 2. până la 29 inclusiv; vinot-auatre: 
(24). vingt six (26). vingt sept (27). j 

(i. în o mare parte de cuvinte. are sunetul de: 
si ; aceasta se observă a) în substantivele terminate: 
în zon și ațre : la fonction (funcțiunea). la dimo- 
cratic (democratia). b) adjectivele terminate în 7a/ și 
Zzel. în leşi Zient: partial (părtinitoriu), essentiel (de 
căpitenie. necesar). patient (răbdător): c/ în ver=: 
bele: balbutier (a murmura. a îngina) și 7uz/zer (a 
începe) și în derivatele de la accestea.—th se citeşte: 
tot ca t: thcologie (teologie). thcocratie (teocraţia). 

V se citeşte ca v românesc: la verite (adevărul) 
la vivacit€ (viiociunea. — W, (V duplu) esistă în 
cuvinte străine: /e zvagou (vagonul). el se citește 
şi ca ou: zufs/ (un joc de cărţi). 

x are sunetele următoare : 
a). La începutul şi mijlocul cuvintului -ca es: 

le luxe (luxul). Xante. Nantippe. la zylographie (se- 
pătura în lemn); însă ca k în: Neres (oraș în Spa-. 
nia) și Niments (un ministru în Spania). 
  

2 : . | 10. 

1. Ton frere est ă jeun, il a faim. 2. Gregoire est trâs: 
jeune. 3. Ob est mon gant? Le gantier a pris ton gant. 
4. Votie habit est bon, mais trop large. 5. Ta plume est 
bonne, la mienne est aussi bonne. 6. Jai faim, ou est le- 
pain ? 7. Adam fut: le premier homme. S. Le canard a. 
mang€ le lczard. 9. Jai mis ie pain ici. 10. - As-tu apr- 
porte le canif? Non, j'ai apporte le marteau. o
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6). După e înc&pătoriu se citește ca gz: exemple 
„(ezemplu). exercer (a csercita) 

€). În cuvintele următoare ca s: Auxerre, Aix. 
Busxelles, soixante (şese zeci). six (şese) și dix (zece) 
cind aceste două din urmi sunt luate substantival. 

d). Ca z cînd. fiind final. este urmat de un cu- 
vint începetor cu vocală sau h mut: s7u cufants 

((şese copit): div /oumes -(zece oameni). N final 
este de regulă mut: le perdrix (păturnichea) le 
prix (preţul). 

sceptic. In următoarele! substantive st aude ca 
cs: index (catalog 7. le larynx (gîtlejul). le Iynx 
(linesul), le spinx (sfinesul), le plenix (fenicele). le 
prefix (prefixul). Aix-la-Chapelle (un oraș). St mar 
citește x ca z şi în numeralul-compus: dix-neuf 
(nouă ă-spre-zece). - 

7, se citeşte ca 7 romănese le zenith (zenitul) ; 
la sfirșitul cuvintelor este de ordinar mut; Ze zzez= 
nasul, vous-avez.ete. In cuvintele următoare z fi- 

nal st aude: /e gaz (gazul) Îfe/s. Suez.: In aceste 
două de pe urmă z are sunetul aproape ca'a luts. 

Forma femerină a adjectivelor este tot de a una: 
terminată întrun e mut; ea se formează de la mas- 

“culin de regulă prin adăogirea acestui e la finea 
masculinului, 
  
  

  

trop _—' prea la vautour  — vulturul: 
YEgypte (f) —E gyptul a comprendre —a înțălege 

- la province — provincia |'deraciner — a desrădăcina 
aura — va avea | rus€ — viclean 
le nouvel an —anul nou | Poncle (m).: —unchiul, moșul 
commence  — începe la Moldavie  — Moldova 
veux-tu - — vral tu? | le cousin — vărul 
le renard. _— vulpea pour. — pentru 
desagrcable — neplăcut-ă| enleve — luat, rîpit 
ccltbre — vestit-ă | la conduite  — purtarea | 
roumaine  — romănească | Tarbrisscau(m) — copăcelul 
le cadeau  — darul cens€ — socotit :
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CAP. VIII. 

Despre le; sătura, cuvintelor în vorbire 
și în cctire, 

  

21. Se face legătură: a) între asticlu și vorba. 
pe care o determină : les amis. les hommes. les a- 
grcables promenades. les huii arbres de votre jardin 
(cer $ copaci din grădira voastră): 4) Între un ad- 
jectiv și substantivul ce-l urmează: un bon avenir 
(un bun viitor), un heurcux ami (un amic fericit); 
mon 'ami (amicul meu). DĂ Între un verb ajutătoriu 

şi participiul verbului conjugat: tu as cte jusqu' ici 

un bon argon; il est arrive trop tard; d) Intre un 
numeral și substantivul ce represintă specia numă- 
rată: six agneaux, neuf ccus: e) Intre un verb pus: 
la mod personal şi un infinitiv: ilveut abandonner 
Petude; /) Intre cuvintele cz, orz bien, rica şi ori 
ce alt cuvânt de care sunt urmate, cu o singură | 
condiție ca între ele să fie o strinsă legătură de în-: 
țeles: Ce livre est bien utile (această carte este foarte: 
folositoare), on apporte du the (se aduce ccaiu). 

Când o asemenea legătură nu esistă, atunci se 
face în vorbire şi cetire o pausă oare-care după cu=- 
vintele strîns legate prin înţăles, și în urmă st pro- 
nunță cele alte: Quand on a faim on trouve tout 
bon (când ţi-l foame, îți place ori-cce): les mauvaises 
habitudes ont toujours contribuc â corrompre les. 

  

UN. 

„ Mon frăr& a-un jardin. 2. Ce parfum est trop fort, 
îl est desagrtable. 3. Ton Sncla est ă Paris. 4 Li Egypte 
est un pays tres celăbre. 5. La Moldavie est une pro- 
vince roumâine, 6.; Ton cousin aura un cadeau pour le 
nouvel an. . Un vautour a enicve un canard. 8. Ton păre: 
commence i -comprendre ta conduite. 9. Veux-tu deraci- 
ner cet arbrisseau ? 10. Le renard est cens€ tres ruse,
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„ bonnes moeurs (deprinderile răle au ajutat tot de: 
a una a strica bunele moravuri). 

Observare Î.  Conjuncţia e/ nu se leagă nici cu 
consoană finală a cuvîntului precedent. Diet cu h. 
mut sau cu vocala începătoare a cuvîntulut urmă- 
toriu: Il est bon et utile d apprendre (Este bine şi 
folositoriu de a învăţa). 

II.  Consonanta 7 din terminația er, mal nici o 
dată nu se leagă în cetire și vorbire, afară numar . 
când această terminaţiune este a unui verb şi voim 
a întrebuința un stil frumos oratoric.” (Cu toate a- 
cestea trebue a se feri cine-va de a căuta cu orl- 
ce preţ sc facă legătură cu vocale, aceasta produce: 
un efect uricios și adese ori ridicol). 

CAP. IA. 

Intrebuinţarea accentelor. 

„22,  Regulă generală. Accentele,. ascuțit şi erav: 
se pun pe e care termină silaba, iar circonflexul pe 

„ori ce vocală (afară 'de y) terminînd o silabă: cc- 
lEbrite, verite, frere, jardinitre, tete, flite, mai- 
tre; trone, Sa 

Regule speciale: . 
1. “Accentul ascuţit se pune pe 2 închis, care: 

2 

7 
  

menace: — amenințat: | sage — înțălept ! 

il restait — el stătea rencontre — întîlnit , 
debout :— în picioare - | demande — întrebat 
devant moi— dinăintea mea ! courageux— bărbătos * 
aujourd'hui — astăzi lui + — dînsul 
en ville — în oraş la vertu — virtutea 
la profession — breasla - |le bien  — binele, averea 
la calomnie — clevetirea | fait  : — făcut 

“la faiblesse — slăbiciunea | PAmericain — Americanul 
humaine — omenească ile nom — numele . 

"€tait — cra DR
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terminînd o siiabă, nu este urmat de oaltă silabă 
nu esțe urmat de o altă silabă mută începătoare 
-cu consonantă: hercdite. bonte. Ă 

Observare. St poate ca un e se primească ac- 
„cent ascuţit, chiar atunct când este urmat de o con- 
sonantă; înse această consonantă, nu poate h alta 
de cit s, întrebuințat ca semn de pluralitate: h6- 
redites. bontes, verites ş. a. 

Inainte de ori ce altă consonantă sau chiar înă- 
înte de s, în cuvinte monosilabice. intrebuințarea 
„accentului ascuţit” nu are loc (vegi cetirea vocalei €). 

II. Accentul grav se pune pe e, din penultimă, 
cînd ultima e niută ŞI începătoare cu. consonantă : 

la frere. le pere. fidele (credincios) iară dacă e nu 
va termina silaba, pe care o formează, atunci este 
închis. sau deschis, fără a mai primi accent (vedr 
cetirea lut e): îl crce (el ereiază); tu supplte (tu 
înlocuești), îl reste. (el rămîne), tu rappelles (tu re- 
chiemi), ș. a. 

FEsceptiuul. a). Cuvintele terminate în cge, ca: 
le cortege (cortegiul). le mantge (manejul), SI] pro- 
tege (el “sprijineşte) $ ş. a. se abat de ă această re- 
gulă prin aceea că primesc pe e din silaba penul-. 
timă accent ascuţit în loc se primească g grav. După - 
scriitorii. _mal no! şi acestea primesc accent grav. 

2. 

1, Cet homme est mon ami. 2. Jai menace cet cnfant, 
et il restait debout devant nioi. 3. La calomnie est une 
faiblesse humaine. 4. Mentor ctait sage ct couragicux. ş. 
Je viens avec lui. 6. La vertu est un grand bien. 7. Jai 
fait aujourd” hui mon examen. 8. Cet “Buropcen ) a ren- 
contre un Americain en ville. 9, Ils voient ton păre ct ta 
măre. 10. As-tu demand€ son nom? Jai demande son nom 

„et sa profession. | 4 

1) Numele de popsro se scriu cu litere” mari,
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6). Se mat pune accent ascuțit—contrar acester 
regule—pe e din silaba antepenultimă, cînd aceasta: 
va fi urmată de o silabă mută începătoare cu con- 
sonantă: ba chiar şi pe silaba a q-a a unui cuvint: 
Je medeciu (medicul), d/ever (a crește), Ja mâdeciue 
(medicină). - | 

€). Sunt o samă de cuvinte, terminate în s (per= 
manent!), care au un accent grav pe e aflătoriu în 
stinga acestui s; aceasta este contra regulei date - 
la accentul grav și la cel ascuţit şi circonflex, dar 
la parte din aceste cuvinte este indispensabil ac- 
centul grav, căci lipsa lui ar produce pe de o parte 
0 cetire greșită: acets (şi acces), excts (și exces) ş. 
a. iar pe de altă parte punerea accentulut ascuțit 
în loc de grav, ar da a înţelege că s final este mo- 
Dil şi nu permanent: progrts (şi frogres, ca bontâs), 
abce&s (şi abces, ca crâts). La aceste cuvinte apar- 
țin şi citeva părți de vorbire neschimbătoare: apres 
(după), aupres (lingă), tres (prea), pres (aproape). 
a 

„3,  Numini s permanent litera finală afiătoare la singularul unui cuvint 
spre deosebire de s mobil, cars este semnul fermei plorale la cu- vintele declinabile, ” 

PI i E a De i o a 
  

Cui — da! 
allemand — nemţeşte 
tu dois — tu trebue 
le peintre — zugravul 
d'ou — de unde 
on — cine-va 
dabord  — întăiași:dată 
mourut  — muri 
de, —dela : 
apprend — invaţă 
le ble — grîul 

il ya — este 
„le mois  —luna 
latin. — latincşte 
ou! i — sau 

le maître.  — profesorul 
blâme — dojenit 
prononce : — rostit 
&tait — era 
prendre garde —a lua sama 
le serviteur —- sluga - 
le discours — cuvintarea 
mu — mişcat . -? 
le theme  — tema, lecţia 
le pretre  -— preotul 

"|tout le monde—toată lumea (fi- 
e care)   le paysan — ţăranul 

! Pemmagasinage inmagazinarea.
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d) Se pune încă accent grav pe unele cuvinte: 

spre a le deosebi de altele: 

des (din, preposiţie) | ou (unde, adverb) 
des (niște, articlu) | ou (sau, conjuncţie) 
la (..... articlu, pronume) lă (acolo. adverb) 

e); In fine, se găseşte accentul grav şi în urmă-- 
toarele cuvinte: că (acolo), degă (din coace). dejă (Și), - 
voilă (iată) şi in compusele cu acestea. 

Odscrvare. Vocala ce înainte de x (ex) nu pri=. 
meşte nici o dati accent; chiar de ar fi x urmat: 
de un e mut; şi cu toate acestea e se citeşte des- 
chis: Alexandre [Alexandru]. exercer [a esercita],. 
complexe (complex). 

Aceasta se explică prin aceea că x fiind echiva-- 
lent cu cs sau sgz, € dinaintea lui x se găsește tot 
de a una în mijloc iar „nu la finea silabei ce o for- 
mează: complexe (com-plec-se): exercer. (eg- zer-cer). - 

III. Accentul circonflex se pune de regulă gene- 
rală, ca şi celelalte două. pe vocala finală a sila-:- 
bei.. și anume pe vocale devenite lungi în urma u-. 
nel contracţii : a fete (capul) din /a feste (lat. testa) 
  

13. 

1. As-tu rencontre mon frere? Oui, jai rencontre ton: 
frere ct ta socur. 2, D'ou viens-tu? Je viens de Paris et: 
mon cousin vient de Londres. 3. Dans notre gymnase on: 
apprend latin et allemand.: 4. Y cux tu mima gasiner Mon: 
bl& ou-non? Cui, mais tu dois pay er d'abord Pemmaga- 
sinage. 5. Le pcintre a perdu sa femme, elle mourut ily- 
a un mois. 6. Cet enfant, apprend diligemment, le maître 
a leu€ beaucoup son zele. 7. Ton pere a blâme le servi- 
teur, mais: îl restait -immobile. $. Le pretre a prononce 
un discours solennel, tout le mondestait cmu. 9. Cepay-: 
zan est ton ennemi, tu dois prendre. garde. 10. As-tu fait.. 
ten theme? ia 

Di
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dge (vristă. etate) din azge (lat. actaticum), pzaitre 
(profesor) din waistre (lat. magister) +) 

Fsecphi1. Cite va cuvinte primesc accent circon- 
flex pe vocale cari nu termină silaba. d). Aşa sunt 
unele persoane de la următoarele verbe neregulate: 
den?r (a veni), fenir (a ţinea): nous vin-mes (no! 

„ venirăm). vous vin-tes (vol venirăţi), nous: tîn-mes 
vous tin-tes; 6). Ultima silabă a presentului II con= 
junctiv în a 3-a persână sing. de la tote verbele: 
“gurii donnât (se: dec). guil parti! (se plece); e). 
Pe ultima silabă a persoanei a 3-a singular de Îa . 
verbele terminate la infinitiv: în aze, oitre: îl pa-. 
raît (pare) de la paraître ; 77 czros/ [crește], de. la 

“croitre; 4). Pe ultima silabă consonantică în cu= 
vinte ca fort (pădure), arret (hotărire, arest), ș. a. 
e). in fine în câte-va cuvinte monosilabice spre “a - 
le deoscbi de altele cari. avînd aceiași ortografie. 
au înțăles deosebit, aşa ca: sir (sigur), sur (pe), 

-cră (crescut), cru (crezut). dă (trebuit), du (al, ar- 
ticlu), mr (copt), maur (zid). 

Observare. Din: ultimele esemple aduse aict se 
„vede “că accentul circonfles se pune și pe silabe cari 
nu Sunt lungi: tot așa se pune pe, din cuvîntul 

-le trâne (tronul). despre care se scie că este scurt, 
căci vine de la grecescul. //ronos și nicI de cun 
throonos. | Ă 7 

  

*) Acest accent arată mai tot de a una perderea tnui s. 

mauvais — rău (rea) | | comment — cum? ce? 
cette -- “această . apprendre — a învăța 
dans — în | car — căci 
le linge  — rufăria .  |'avez.vous — aveţi (aţi)? 
Paul — Pâvel voyez-vous  -— videţi? 
meprisable— de desprețuit | sans — fără 

„nous avons— noi am (avem) | la Roumanie — Romănia 
Ja forct  — pădurea



- CAP. N.. 

Intrebuinţarea apostrotului. 

23. Semnul numit apostrof () se întrebuințază 
la inlocuirea unei vocale finale. cînd cuvintul ur- 
mător va începe tot cu o vocală sau cu // mut. Se 

înlocucsc obișnuit în asemenea cas. vocalele a, e, 
7: Vambitiou în loe de. /a ambition, Phomme în loc 

de le homme ş vocala î este înlocuită cu apostrof 
numai. în conjuncţia s? cînd aceasta este urmată de 
pronumele 24, 245, în ort ce alt cas z rămîne în fiin- 
ță : Sz oient ă mourir (dacă se va întimpla cn el 
să moară), s'7/5 ferdent leur ar gent (dacă vor perde 
el banii lor) însă: sz c//e m aoait dit cela (dacă ca 
mi-ar fi spus aceasta). 

Vocala a se înlocueşte cu apostrof numai în ar- 
ticolul femenin şi pronumele Ja: /amiiă (amiciţia) 
în loc de Ja antzțze, je bai due (eu am văzut'o) în 
loc de ze Za az vuc. _ 

Vocala ce se inlocueşte cu apostrof în toate mo- 
nosilabele terminate. în € mut. precum : je. mie. fe, 

„de, dle, ce, ne,-gue, în articlul femenin une şi în 
coapsele cu gue când sunt. urmate de: a, ze, 
ou. 24, clle.; jarriue (eu sosesc)—în loc de ze ar= 

DER 
1. Le serviteur a vu le prâtre. 2. Votre theme est mau- 

vais. 3. La calomnie est meprisable. 4. Ii a mange le pain, 
car i ctait î jeun. 3. Ton oncle a apport€ un renard; ce 
renard est tres beau. 6. Oi: avez-vous trouve cette: tour: - 
terelle ? 7. Nous ăvons trouve cette tourterelle dans la 
forct. $. Avez vous appuyc le mur? 9, Oui, nous avons 
appuy€ le mur cet le toit. 10. Voyez vous ce gymnase, il 
est ancien ct tres celebre. 11. Ta mere.a essort le linge. 

Comment, “tu viens sans Paul? 13. Ta conduite est 
Donnie, mais tu dois aussi apprendre. 14. La Roumanie est 
un royaume petit, mais beau.
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rioe, givesț-ce gen cntend > (cese aude ?) guclgivun 
(cineva) je m'az ricu (mam nimic). 

Obscrvare. Inăinte de următoarele trer cuvinte. 
articlul /e sau Ja nu perde vocala sa. deci se va 
scrie fe ouze (le onzitme. la onzitme)- unspre- 
zece, de fut ţle huitieme.” la huitieme)-- opt. de 
out (da). tot aşa şi conjuncţia ge şi demonstrativul 
ce (acest). i 

CAP. NI. 

Linia de unire. 

24. Linia de unire (.) se întrebuințază a lega 
două cuvinte; -ea se pune: a). Între un verb în 
formă interogativă și pronumele subiect: Est-ilici ? 
—(este cel” aici? 4). Între un imperativ şi pronumele 
regim: vendez-le-ă nous — (vindeţi-ni-l-nouă). c). - 
Pentru -unirea adverbelor < și 7ă cu pronume sau 
cu alte părți de cuvint: .celui-ci (acesta), celle-lă 
(aceea). ci-dessous (aice jos), precum și între pro- 
nume și numerale compuse : elle-meme (ea însăşi), 
nous-memes  (noi-înșine),. quatre-vingts (opt-zecă), 
dix-huit (opt-spre-ztce). 4). In fine pentru a uni 
două sau trel cuvinte simple spre a ne înfățișa o 
singură idee: le chien-loup (cînele-lup), le chat- 
huant (huhurezul). i | 

Lă 
    

  
  

le peintre — pictorul | redoutable — infricoşat 
parle „— vorbit + i les enfants: — copiii 
pris' — prins, luat | (il) enseigne — (el) invaţă 
parfum  — parfumat  - | puni — pedepsit 
le maitre — profesorul doivent — sunt datori 
la ville  — orașul "| commis  — săvirșit 
recemment — de curînd (adv)| le crime. __— nelegiuirea 
:fond€ -- infinţat obcir .  — a asculta 
ia paresse — lenevirea . | coupable — vinovat-ă



CAP. NII. 

Aceontul tonic. 

25. Pe cind în limba romină se găsesc cuvin= 
te intonate și pe a patra silabă. ca: veveriță, cra- 

_catiță, romaniţă. limba francesă nu. are cuvinte in- 
tonate de cit cel mult pe a doua (penultima) -si- 
labă. — Când cuvintul de mai multe silabe va avea 
ultima silabă mută, atunci intonarea se va face pe 
silaba penultimă : do mes figue, pre fe rable ş. a. 
Cind cuvintul se va termina în ori ce alt sunet 
atunci accentul tonic .va sta pe ultima: aviz, foneț, 
Iraîucau, hidou, ş. a. Acest mod de accentuare este 
general. și caracterisază limba franceză. 

CAP. NIII 

Semnele ortografice. 

56. Acestea sunt în număr de 12: virgula, punct- 
virgula, două puncte, punctul. punct de întrebare, 
punct de esclamate. semnul suspendăret, parentesa, 
semnul citaţiunei, linia de unire, sedila şi trema. - 

1. Virgula 4, :1) se pune după cuvinte sau pro- 
posiții între cari se allă o strînsă legătură de în- 
țăles; după vocative şi chiar şi înăintea acestora, 

1) Virsw'e, . 

- 15. a 

1. Le peintre est dans le jardin. 2. Un soldat a parle 
avec le capitaine. 3. l/'enfant a pris un canard; ce canard 
est tr&s beau. 4. Ton gant est parfume. ş. Ou est ton 
ami? Il est sur la: tour. 6. Notre vilie a un gymnasc, ce 
symnase est râcemment fond€ mais dâjă celebre. 7. La 
paresse est uh ennemi redoutable. $. Le capitaine a puni! 
ce soldat; il a-€t& coupab!e. 9. Le maiître enseigne, les 
enfants doivent obâir, a
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“însă nict odată înăinte de conjuncţiile : 24, 22: o. 
-dacă proposiţiile ce le leagă acestea sunt miel: 

“Moi, toi et votre cousin, nous sommes les plus 
appliqucs de la classe. 

„ Panct-oirgula (Ş) î) se punc. între proposiţi 
-ce “stau în o mar mare neatirnare : de înţăles : Je 
lui avais dit quil partit: lui sans obciră moi resta 
“encore deux mois. | 

3. Două-punete (3)?) se pun după o proposiţie 
-care anunță o citaţiune sau, înăinte de o enume- 
rație ori de o idee generală: Il dit: autant qwon 
peut il faut obliger tout le monde : ou a .souvent 
besoin d'un plus ] petit que soi. 

q. Punctul 4.) î) arată o pauză mare, else pune 
la finea unei frase sau a unet proposiţii prine “pale 
necomplinite de alta secondară. Mon ami, c'est as- 
:sez quand vous dites que ID Pavez voulu. 

5.. Punctul de întrebare (1) *) se pune după propo- 
siţii interogative: Comment trouvez-vous notre ville? 

6. Punctul de esclamare 4!) *) arată mirarea. spai- 
na, şi se pune la urma interjecţiilor sau a propo- 
siţiilor cari vor conţinea înterjecţii : : ah! que vous: 
Gtes mechants ! 

7. Semnul suspendărei ( aaa) i) se întrebuințază 
cind se ţine un moment fr asupra unei. idef, 
şi pe urmă se desfâşură: Le croyez vous capable 
de mentir, lui...... Imposible. - 

2) point-virgule, 3) deux points,-.4) point, 5) point d'interrogation, 5) 
point d'esclamaţion, 7) sine de suspension. i 

e e PO e e ea eg aa De E 

nevinovat  — innocent | vizitat  — visit 
_“pe nedrept — injustemet ; scoala * — cole 

“ grădinarul — le jardinier : mulţămit — content 
memingăiat — desol€ | (el) învaţă — (il) apprend 
inspectorul —L inspecteur : clasa intreagă—la classe enticre. 

” un singur scolarii -— un scul colier 
acest -' — cet (înainte devocaleşih mut)
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8.  Parculesa () *) esplică cuvîntul din stinga 
ei. Le langage (style) de la conversation familitre: 
doit ctre des plus faciles. | 

9. Sciunul citafunel (« ») 5) se pune spre a în- 
chide ca într'o parentesă disele cui-va: Il se lise 
de son sicge et dit au pleupe : «Demain vous vien- 
drez ici oii vous trouverez du pain et de la viande,. 
car jen fis acheter et.on en est all€ apporter». 
„10. Liniuţa (—) 1) leagă două cuvinte simple 
ce fac unul compus: arc-en-ciel (curcubeul), ver-â=. 
soie (verme de matasă). 

11... Sedz/a (, !!) se pune sub c înăinte de 2, 0 
u, cînd voim ca să se pronunţe ca s—/z/aga (el puse). 

12. Zrema (=) 1?) slujește, punîndu-sc pe o vocală.. 
a face ca acea vocală să se pronunțe despărţit de: 
cea precedentă : air (a uri), azeu/ (bunic). 

CAP. XIV. E | 
Regule complimentare la cetirea umor litere. 

„57. Ade, sună ca a în: Cacu (oraș în Franţa): . 
în toate celelalte casuri ae se aude ca €, Găsindu-se - 
în cuvinte. luate din limba latină ; c£ cacfera ș. a. 
„40, se aude I) ca a în: fe faon (puiul de căpri- 
oară), Laon (oraş în Franţa) e faon (păunul) și în 

£) la parentlitee, 9 les guilk:mets, *9) le tiret, 11) la ccdille, 12) Jo trema. : : 
    

| 16. 

1. Acest om este nevinovat; ela fost pe nedrept pe- 
depsit. 2. Grădinarul nostru a perdut pe femeia sa; ei. 
este nemîngâiat, 3, Acest copil are o carte; această carte: 
este marc și frumoasă. 4. Profesorul a pedepsit clasa în- - treagă, un 'singur scolara fost nevinovat, 5. Inspectorul a: vizitat scoala noastră, el a fost foarte mulţumit. 6. Un co- 
pil bun are o haină curată și învaţă cu silinţă, *



derivatele acestuia ; 2) ca o în: le curacao (un feliu 
de băutura). Paoriste (aoristul, un timp în conjuga- 
garea greacă). la Saâne (nnme de riu în Franţa), și 
în le taon (tăunul, strechiă). 

Oe, se aude ca €, 1) în Oedipe (Edip), oecume- 
nique (ecumenic), oedeme (umflătura) Și în deriva- 
tele lor: 2) ca oa în fa fole (tigaia), le potle (soba), 
la moclle (maduva), și în derivatele lor — precum. 
și în: la goilette (o corabie cu două catargur!). 

£. ca a în: le fouet (biciul) şi derivatele 'sale - 
fouetter (a da cu biciul, cu harabnicul). . 

Observare.— Vocala e urmată de vw sau n finale 
nu se citeşte cu sunet schimbat, ci păstrează sune- 
tul seu: Jerusalem (Erusalim) tot așa şi 7 în nu- 
mele proprii străine: [ phraim. Ibraim şi a. 

Notă. Pentru cetirea neregulată a multor dintre 
vocale și consunante vezi dicționarele. (Larousse, 
Thibaut și a.), de oare-ce în un curs de gramatică. 
nu ar putea figura mal multe regule iu această. 
privinţă. 

CARTEA IL 
ETIMOLOGIA. 

  

  

CAP. XV. 
Părţile vorbirei. 

26. Limba francesă—ca toate limbele—se com-- 
pune din părți pe cari le numim czozute şi cari.se- 
  

recompense — răsplătit | estimable, — de considerat le ministre — ministrul | la temperature — temperatura: Londres . — Londra celebre — celebrat, serbătorit: 
„hier o — eri | vieux  — vechii, bătrîn le jourde fete—serbătoarea |
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nasc, se desvoltă căpătind forme bine hotărite, 
după trebuința poporului care o vorbeşte, se în- 
“mulțesc pănă la un punct formînd familir de cu- 
vinte. de unde nu mai pot aduce nictun serviciu, 
sunt părăsite şi lăsate în uitare: atunci se zice 
că per. | 

După feliul serviciilor ce cuvintele fac poporului 
'frances şi celor cari o vorbesc. le clasează grama- 
tica în zece grupe sau clase. 

I. Unele cuvinte au un serviciu foarte. mărgi- 
nit dar destul de însemnat. căci arată înțălesul ho- 
tărit sau nehotărit. general sau particular în care 
sunt luate alte cuvinte; aşa se zice: za Jardin (0 
grădină şi /e jarazu (grădina), a homme (un om) 

“Și P homme (omul), une maison. (o casă) şi la maz- 
son (casa). zuc zace (0 idee) şi Pzdee (ideia) des 
hommes (nişte oament), În aceste esemple vedem 
„că înțelesul de. hotărire sau de nehotărire a cuvîn= 
tului al doilea, atîrnă de la cuvintele az (une). de 
(la) (. puse înăintea acestuia. Cuvintele 22, 226, 
Je. da, Î' se cheamă are. 

II. Ori ce fiînță sau lucru. ori ce faptă, ideea 
sau simţirea. trebue se aibă un nume sub care este 
„cunoscută: c/eval (cal), bredzs (oaie), ferme (femec), 
douleur (durere). croyance (credinţă); aceste cu-. 
vinte cari fac slujba de a servi. ca nume la tot ce 
are ființă, sau este crezut ca avînd, se numesc suf- 
stantive sau tume. | o 

| 1. ăi 

r. Hicr a €t€ un jour de fete, on a celebre un Te-Deum. 
2. La temperature a un maximum. 3. Herculânum a te 
une grande ville. 4. Cet enfant apprend diligemment, il 
a ct recompense, 5. Le courage est une vertu estimabie, 

-6. Mon habit est vicux, mais il est propre. 7. Ou est le 
. parfum > Le parfum est sur la table. $. Le ministrea te 
A Londres et le 4 roi ă Paris,
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III. - Sunt cuvinte prin cari se arată calități sau 
însușiri potrivite fiinţelor sau lucrurilor; aceste cu- 
vinte se cheamă adjective: Une promenade agriadle 
(o preumblare plăcută), /e beau jardiu (frumoasa gră- 
dină), zu grand livre (o carte.-mare); în aceste 
esemple, cuvintele: agrcable, beau, grand, sunt ad- 
jective. 
„TV. Unele cuvinte servesc a arăta întrun mod 
hotărit cantitatea sau numărul ființelor; ast-fel de: 
cuvinte se dic pumerale: deux enfants (do! copit), 
Quatre ones (patru oameni), cing Iiores (cinci cărți). 

V. O samă de cuvinte servese a înlocui în vor= 
bire pe substantive; aşa în loc de a zice: Zorn frere 
a €t€ chez nous, j'ai parle avec ton frire (ratele 

» tău a fost la not. cuam vorbit cu fratele tău) se 
zice: on frere a €lt chez nous, j'ai parli avec lui. 

Cuvîntul Zzz care înlocueşte pe: fo frire, se: 
cheamă : froname (adică: în' loc de nume). 

VI. Alte cuvinte servesc a arăta ort-ce feliu de 
lucrare ce fac ființele. sau natura stărer lor: Ze 
rosstenol chante (privighitoarea cîntă). Penfaut Joaue 
(copilul se joacă), /e găre dort (tatăl doarme). A 
„seminea cuvinte se chiamă verde, 

VII. Sunt cuvinte cari arată în ce măsură se 
face activitatea unei fiinţe, în ce grad se cuvine 
calitatea cutare unei fiinţe. în ce timp, în ce loc se 
săvirşeşte cutare fapt:  Zou frire parle vite (fra-" 
tele tau vorbește iute). Ze. fer est tris utile (ferul 
  

-sain — sănătos. - | dâsirable  —de dorit 
brillant * — strălucitoriu. la paix —pacca . - ” 
la paille — paiul (paiele) | Tanimal(m) — dobitocul! 
toujours — tot de a una | le brovillard— negura, picla 
'haissable — uricios-ă . cpais — des _- 

  

. le defaut:— beteșugu!, meteahna 
TOux — roș (despre păr), roib
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este foarte folositoriu), Y'az daus€ hier (cu am ju=- 
cat eri), Za socur 7est pas îci (sora ta nu este aice).. 
In aceste esemple cuvintele: vite (iute). tr&s (foarte),- 
hier (er), ici (aici), se chiamă adverbe, | 

VIII. Un număr de cuvinte se pun înăintea sub- 
stantivelor, adjectivelor, pronumelor. numeralelor 
pentru a arăta o legătură de înțăles între acestea. 
și un verb: George” est c/ez nous- (Gheorghe este o 
la noY), Nicolas a c€t€ puni far son pere (Neculal 
a fost pedepsit de tatăl său). allons deux & deux 
(se mergem doi cite doy). Cuvintele c/ez, par, &: 
din esemplele acestea se numese preposiţi!. 

IX.: Alte cuvinte îndeplinesc serviciul de a forma. 
O legătură cu un înţăles oare-care între cele alte: 
cuvinte: Tu seras puni, fuisgue tu as ct€ paresseux 
(tu vei fi pedepsit fiind-că al fost leneş); prends- 
garde car ce sont des fripons (ia sama, căci ace= 

“ştia sunt niște pungaşi). Cuvintele puzsgue car, se: 
numesc conjuncţii, adică vorbe legătoare). - 

N. În fine (cea- din urmă) clasă de cuvinte: 

arată întrun mod scurt și puternic, simţirile omu-: 
lu: helas! que. je suis malheureux (vai! cît sunt. 
de nefericit!), ah! que tu es mechaut (ah, cît ești 
de rău).—Vorbele: helas, ah. se chiamă interjecții.. 

Recapitulind cele dise mat sus, resultă că toate. 

i 15. 

7. Cette fille a un agneau; cet agneau est trts doux.. 
2. La campagne est agrcable. 3. Le travail est tres sain- 

- 4 Le soleil est brillant. 5. Ou est la bouteille? La bou. 
teille est Sur la fenctre. 6. L'enfaut a pris un papillon î: 
ce papillon est tres beau. 7. Le jardinier a vendu la paille- 
S. La bataille est toujours haissable et la paix dâsirable.. 
9. Le pcril est grand, mon ami. 10. Lebabil est un grand: 
defaut. 11. Cet animal a le poil roux. 12. Le brouillard- 
est tres pais.
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vorbele ce compun limba francesă se po: așaza în 
în zece clase: 
Î. Articolele  ) 
II. Substantivele 
III. Adjectivele | 
IV. Numeralele | 
V. Pronumele | 
VI. Verbele ] a 

VII. Adverbele 
VIII. Preposiţiile neschimbat 
IX. Conjuneţiile | “Sehimpatoare. 
N. Interjecţiile | 

Schimbarea celor dintăt cinet părţi de cuvint se 
chiamă declinaţiune: dintr'acestea numat articlul, 
„putem zice că este schimbătoriu după cas. căci nu- 
ma! cl ia forme deosebite pentru casurt pe cind 
cele alte—afară de pronume, care ca şi articlul pre- 
“sintă în unele părţi forme deoscbite pentru . cas— 
păstrează forma lor neschimbată şi. casul se arată 
prin. preposiţiile de şi &, îi 

(dupt gen, număr şi cas. 
| « « şi număr. 
] u ” “ «d « 

) după gen şi număr înse în parte nu în general . 

| 
l 

după gen, numir şi unele după cas, 
după turmă, conjuzare. mod, timp, număr 

şi persoană, 

c
h
i
m
b
ă
t
o
a
r
e
 

  

| CAP. NVI. 
Articlele şi Substantivele 9, 

- Genul. , Ea | 
Limba francesă deosebeşte toate substantivele! în 

  

1) Din causa strinsei legături din aceste două clase de cuvinte trebue a le studia—pănă la un pract—la o-laltă, 

  

polonais. — leşesc,polon! elle | „—ca 
Vetalon (m)— armasarul * | la victoire —isbihda 
noir O— negru “| vaincu - — învins 
bigarre€. — pestriț - leau-(f)  '— apa 
nomme  — numit Phomme (m) — omul, bărbatul - le vin “— vinul „| stagnante  — stătătoare larmec  — armata - la cit€ .  — cetatea sremporte — ciştigat
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două genuri, cari se pot cunoaște prin articlul ce: 
le precedă: genul fărbăfesc şi cel femeesc. 

Articlele se pot împărți în: /ofările, neholările: - 
și farlilive. / 

Articlele hotărite sunt—la casul nominativ sin=: 
gular—/e pentru substantivele de gen bârbătesc !). 
Ja pentru cele de gen fen femeesc, cînd și unele: 
şi altele încep cu consunantă sau / aspirat: iar / 
(scurtat din /e. sau /a) pentru ambele genuri . cînd: 
substantivele încep cu vocală sau cu / mut, d. e.. 

“le pere (tatăl), le heros (eroul), la mere (mama),- 
la haine (ura), Pami (amicul). Pamie (amica. prie-: 
tena), Lhabit (m)-—haina). Pheroine (f)-—eroina). 

Odservare. In aceste esemple vedem că limba. 
a dat o formă de gen chiar acelor substantinve care: 
represintă lucruri și cari prin urmare nu pot fi nici 
de gen masculin (bărbătesc) nici de cel femenin: 
(femeesc), astfeliu: //azue (ura) este cu formă. 

„de gen femeesc, //alit (haina) cu formă de gen 

bărbătese.— Din toate limbele Europei, numaY limba. 
englesă are o formă deosebită pentru cunoaşterea 
genului la numele de lucruri; ea li-a dat la toate 

1) De şi nu este logic a qice: substantivece represintă fiinţa de gen bir- - 
bătese, sau de gen femeese, dar pentru scurtare obieriul gau deprinderea . 
ne antorizază a srvirşi această eroare. 

  

  

19. - 
Cette cite est inexpugnable. 2. 2. Cet homme st un: 

magnat polonais. 3: “Ton frere a un papillon; ce papillon -- 
est petit mais tres beau. 4. Jai vu un talon roux, unu 
agncau noir et un papillon bigarrc. 5. Ou estice vin? Le 
vin est dans ]a boutcille. 6. L'armee a remporte une grande 
victoire ; elle a vaincu un ennemi redoutable. 7. Cette eau 
est stagnante  8.:'Un ancicn roi a cu unc fille nommte- 
Progi€. ME :
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acestea genul neutru, adică, nict de gen masculin,. 
nici de cel femenin: | 

Aceste article: /2, la, P se dic article /otărite 
sau /ofăritoare. 

Articlele nehotărite sunt—la nominativ singular 
an pentru toate substantivele de gen masculin şi 
une pentru cele de gen femenin. 

  

Numărul și i cazurile. 

Cazuri sunt șese şi numere două. ca -şi în ro= 
măneste. | | ! 

Forma plurală—la nominativ—a articulelor hotă-. 
rite este /es, iar acea a artielelor nchotărite este— 

"la acelaș cas—udes, | 
Forma plurală a substantivelor este — în general! 

— terminată. în s—la unele. este terminată în z sau z..   

Declinaţiune. 

In declinaţiunea francesă, numai articulul sufere: 
schimbări, după cari și cunoaștem casurile, iar sub= 
stantivul păstrează în toate casurile— aceluiași nu=: 
m&r— forma nominativului. - 
ÎN. Ac. homme (omul) | la maison (casa) larbre: 
G. Abl. de Phomme de la maison de l'arbre: 
D. a Phomme  |â la maison  |ă Varbre:: 
V. homme "maison larbre 

Observînd acest tablou vedem că nominativul și 
  

  

aimable — plăcut-ă *| paresscux — leneş 
le prince — prinţul la: conduite— purtarea 
astre (m). — steaua la flcuve  — fuviul 
le ntgociant — neguţitorul | .horrible  — ingrozitoriu-ă 
illusoire . — părelnic-ă ; „oiseau — (m) paserca 
Vile (f) — insula Paile (f  — aripa 

“Pacte (m)  —- faptul. scverement (adv) — aspr u 
maintenant — acuma . magnanime — marinimos-ă--
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acusativul sunt de o potrivă ; că genetivul și abla- 
tivul se formează punind preposiţia de înăintea no- 
minativului ') iar câ dativul sc formează prin pu- 
nerea preposiţii ă tot înăintea nominativului ; în fine 
că vocativul n'are articol. 

Tot asemenea se va declina ort ce substantiv 
care va fi preces de un adjectiv determinativ în 
loc de articul d. €. 

mon pere tatăl meu ! qucl homme care om 
A | 

de mon pere | de quel homme 
a mon pere | ă qucel homme 

mon pere ! (nare) 

Precum și toate numele proprit-—care cînd sunt 
neinsoțite de adjcetive nu îau articlu—și substan- 
tivele precese de numerale : 

Charles (Carol) | Michel (Mihail) quatre enfants 
de Charles - | de Michel . | de quatre enfants 
a Charles ă Michel - ă quatre enfants 

Charles | Michel (nare) 
Negaţiunca romănească za. se traduce în franţu- 

zește prin ao, cînd ca-nu va sta în lewătură cu 
un verb: as-tu un livre? (ai tuo carte 2). Non (nu). 

  

- 1) Corect ar fi să zicem că aceste preposiţii se pun înăintea acuzati- 
vului, dar pentru scolari, nominativul fiindu-le cunoscut întăi, și fiind egal 
cu acuzativul, eroarea espresivi nu atruge consecvențe cronate, ÎN 
  

20). 

1. Ton compagnon est un: homm tres aimable, 2. Ce 
prince esttres magnanime, 3. Le soleil est un astre brillant, 
4. Ce n€gociant a .commis un acte illegal, il a ât€ s&vă- 
vement puni. 5. Cet cnfant est maintenant tres parres- 
seux, sa bonne conduite a ctâ illusoire. 6. Le Nil est un 
grand fleuve. 7. Votre ville est tres petite,-elle est comme 
un village. 8. L'exil est horrible. 9. Cet oiseau a perdu 
une aile. 10. Cette île est grande. 

-
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Însă cind negaţiunea n însoţeşte un verb, atunci, 
ea se traduce in francesă prin: ze... fas d, e. je ne 
parle pas de ton frere - cu nu vorbesc despre fra- - 
tele tău. - 

Jai — cu am - lai-jeamewljeni'ai pas-eu n'am 
tu as —“tu al as-tu?  |tu nas pas i 
ia — lare . 'ast-il? „lil n'a pas 
ellea— ea are iact-elle? lelle n'a pas - 
on a — cineva areja-t-on? on n'a pas 
nous avons-noi avem!avons-nous? | nous n'avons pas 
vous avez-vol aveţi i avez-vous ? | vous: n'avez pas: 
ils ont  — et au |ont-ils? ils n'ont pas 
elles ont — ele au |ont-elles? | elles n'ont pas 

l-a forma înterogativă se pune un Z£ între verb. 
şi pronumele subiect, cmd persoana a treia singu- 
lară se termină cu o vocală. Acel 4, care altă dată- 
se scria de legat verbul, astăzi gramaticit îl numesc 
i eufonic. adecă ce face pronunţarea frumoasă. - 
“Afară de negaţiunea ne... fas, mal sunt și alte. 

negăţiuni: pe... foint (nici de feliu), HE e e Jamazs 
(nic o'dată), pe. . . rzen (nu... nimica), ze. e guire 
(mal... nu), ze. - Personne (nu. . . pe nimene), 

Unirea preposiţiilor de și cu art. Ze și fos 
Preposiţiile de şi ă sunt singurele întrebuințate . 

pentru, a distinge unele casuri, şi aceste preposiţii - 
stau despărțite de artielu. Această declinaţie se nu- 
“meşte declinaţia necontrasă a 

Cind însă avem de declinat un substantiv mas- 
  
  

„ Yrumos — beau scump —.precieux - - 
potrivit — modă&ret | leul “— le lion 
:adevărul -— laverite | tare (adj) — fort. 
(el) pedepsește — (il) punit | minciuna  — le -mensonge “Jeneşii — les paresseux | stricăciostă — nuisible 
Sfatul, *- —leconseil | periculos — dangereux 

4
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_culin- articulat cu articlul Ze, atunci = precum şi în 
casul cînd este a se declina or ce substantiv la. 
plural articulat cu articlul hotărît /es,— preposiţiile 
de şi ă nu se ţin deosebit de article ci se unesc: 
“cu ele şi dau formele du pentru genitiv şi ablativ 
singular, des pentru accelași casuri în plural: ax pen=. 
tru dativ singular, aa pentru acelaș cas în plural. 

N. Ac. le jardin-grădina le hcros (eroul) 
G. Abl. du jardin du hcros 
D. au jardin | au heros 

V. | „Jardin | h&ros 

N. Ac. le projet (planul) - 
G. Abl. du projet 
|). “au projet 
N projet 

| Plural. 

N. Ac, les jardins (grădinile) ] les hros—(eroil). 
G. Abl. des jardins des hcros 
D. aux jardins - „aux, hcros 
V, jardins. „ he&ros 

les maisons (casele) 
des maisons 
aux maisons 

| _maisons N 

'Obs. istoricii I. Imprejurarea prin care se esplică: 
formele contrase du, au, des, aux, ale articlului cu. 
    

| RL, 

1. Tatăl meu ă vindut un armăsari; acest armăsariu: 
“era tare frumos. 2. Munca potrivită este plăcută și sănă 
toasă. 3, Adevărul este adesc ori neplăcut, dar tot-de.-a- 
una folositoriii. 4. Profesorul nostru pedepsește aspru pe: 
leneși ; sfatul seu este foarte scump. 5.. Lcul este'un ani- 
mal tare și mîndru. 6. Minciuna este de despreţuit, ea. 
este srricăcioasă și periculoasă, ' -
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preposiţiile de și ă este aceasta; vocala e fiind niută 
“în amindouă! monosilabele de. le, ea a dispărut, 
prin repegiunea pronunţărei. din articlul Ze. şi con- 
sonanta / sa alipit de preposiţia de. dind forma 

„del. - Această formă sa întimpinat tot de a una! 
"înăinte de consonante și de h aspirat, dar în tim- 
pul formărei limbe=r francese, consonanta S'a-pre- 
făcut în vocala z. orf de cite orf sa aflat înăintea 
alte consonante !) prin urmare forma de/ a deve- 
nit dea. şi această formă a-trebuit să se pronunţe 
du *) căci în cas contrar gramaticii n'ar îi fost ne- 
voiţI să o scrie asifeliu. -- “Tot asa și din & Je sa 
făcut az (din al). î a 

In plural formele des și aur sunt derivate din - 
de des şi ă des. Ele au trebuit însă a trece prin for- 
mele de/s. a/5, după cum ne dovedese scrierile vechi 
și în urmă în cazul întât. cade / de tot și rămîne 
des, iar în al doilea 1 se slâbește în 2 şi dă forma 
aus. Insă în limba francesă veche. literile s, cz, 
erau singurile cari întrun mod arbitrar se puneau . 
la finea cuvintelor în plural, și prin analogie cu 
substantivele terminate la singular în az şi cari 

———— i , 
    

1) Vocalisarea lui 1 in u inăinta de consonante se găseşte în o mulţi- 
me de cuvinte ; din "cuvântul latin : talpa (cărtiți) sa făcut în franeesă 
talpe și apoi taupe ş din palma —paume (palmă), din alba—aube (zori). 

2) Cum că eu din cuvântul deu s'a cetit o dată u dovedese rămășițel» 
de câteva cuvinte, 1) imangeure (rcsătară), gageure  țrămașaz), vergeure 
(vărgătera hărtici), 2) unele forme verbile, jena, tn cus.., Șeusse, tu 
euss+s,.., en,—que j'euxse ete. in cari eu se citeşte ca u (vedi cup. 1V 
vocale compuse $ 6, ' . 

  

largent — banii  imaison d'epargne— casă de economie | 
Vor (m) — aurul | vertueux - — virtuos 
ici — aice | commode — indemănos 

(il) fut —el) fu | letage .  — rindul-catul - 
hardi — indrăsneţ! inhaâbite — nelocuit” 
(îl) bannit — el isgoni| la: classe — clasa 

„Pauvre  —săraceă |, parle „  — vorbit
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primesc + la plural, sa schimbat și s din azs în- 
trun +, cea ce revine la forma de'astă-zi aur. 

ŢI. Limba. feancesă derivind din cea latină. se 

naște întrebarea : cum se face că limba latină—care 

nu poseda articlu—să, dea naștere une! limbi care 
să aiba articlu? Cu toate că limba latină nu avea 
artielu. dar nevoia silea pe popor să întrebuințeze, 

“cu acest rol, alte cuvinte. cari pe urmă luară for- 

mă şi nume de articlu în limbile fiice. In limba ro- 

mină încâ este adjectivul demonstrativ. cel, cea, 

cei, cele. care împlineşte rolul de articlu înăintea 

adjectivelor. acolo : unde limba francesă întrebuin- 

țăză articlul seu propriu: Alesandru cel mare— 

Alexandre le, grand: scolariul cel mai silitoriu— 

Tecolier le plus appliqu€. Dacă limba romină care 

posedă articlele lu, a. le. i, le are nevoe de adju- . 

toriul adjectivelor demonstrative. atunci limba la- 

tină—cu atit mat mult avea trebuinţă de aceasta, 

pentru că ea nu avea articlu de loc. Așa se zicea . 
în latină. pentru a traduce: omul.care...... ille homo 

qui (acel om .care.....), am vădut drumul care..... vidi 

illam viam quae..... (.. „acel drum.....). 

Articlul hotărit al limbei francese le, I les. vine 

tocmai de la . adjectivele: demonstrative latinești: 

ile (acela). illi (acet) illae (acele)... Insă fiind că 

DD. 

1. Le plomb ct lor sont.ici. 2. Colomb fut un homme 

- tr&s hardi. 3. Esaii banuit Jacob. 4 Job fut pauvre mais - 

vertueux. 5. Ce paysan a unecabanne; cette cabanne est 

tr&s commode.. 6. Jai mis la craie sur la table. 7. Cet oi-. 
seau a mange une cerise. 8. Mon frâre a pris un agncau; 

cet agncau est trâs joli.' 9. Cette maison a le second 6- 

tage inhabit&. 10. Jai parl& avec ton pere. 11. Ou est le 

“tabac? Il est sur.la fenâtre. 12. Ou est le banc? Îl est 

dans la classe. 13. Il plaga son argent ă une maison 

d'epargne.
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limba latină se întinsese așa de tare în cit o Vor= 
beau popoare de ori ce viță, și acestea pentru . u- 

șurință întrebuințau numa! unul saw doue casuri, 
şi pe celelalte le neglijau !), accusativul aju :nsese ca-. 
sul cel mat mult întrebuințat astfeliu în cit: | 

m. 77; (acus. sg.) a dat Ze precum Zruz a dat Jrore 
f..ilam (au «) « la  «. rosam « rose 

illos (acus. plur) « les « libros- « livres 
„illas (« «) « les .« . rosas  «. roses 
Din poesia latină se ştie că terminația am. um, 

im, 'om se socotia mută și se lăsa afară din cuvint - 
cind urma un alt cuvînt. care începea cu -vocală sau 
cu /; așa în loc de 7//uaiz arbore se. scria—de si- 
gur pentru ci cin i 
loc de 2//aspz herba nt... zlb'herbaui: acestea au dat în | | 
francesă formele: l'arbre, Fherbe și altele.—în plu- 
ral z//os arbores-—les arbres, illas herbas—les herbes 

Vom numi declinațiunea substantie elor masculine, 
cari, au articlul Ze și cea plurală a tuturor cuvinte- 
lor luind Zes, declinaţia. contrasă, spre deosebire de 
cea întăy, căreia i i am dis. necontrasăi. 

                               

Declinarea partiti ră. 

După ințălesul ! ce să dă unul cuvînt, se schimbă 
şi forma sa. De voim să arătăm un înţăles- hotă=: . 
rit, ştiut, anumit în care este. luată ființa sau o i- 

1). Cum se întimplă ori de cite « uri un popor încea:căa vo! pi altă dimabă 
dv ciț a sa. . : 

  

  

bolnavul —1e malade, bietul, —le: gargon' 
paralizat .  — paralys€ neştiinţa — Pignorance(f) 
(el) vorbeşte. — (i!) parle cătră... —- envers 

” franțuzeşte —- frangais vătămătoriu-e — nrisible 
nemțeşte - — allemaad 7 

- . e
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dec,. întrebuințăm articlul hotăritr; de voim să ară- 
tăm un înțăles de nedeterminare. să esprimăm cu 
min ton de nepăsare nn singur individ, concret sau 
abstract, şi asupra espresiei să uu accentuăm, În- 
trebuințăm articlul nehotărit: însă. de voim sc es- 
primăm un corp colectiv sau material, luat întrun 

„înţăles larg şi prin urmare neanumit, atunci între= 
buințăm artielul partitiv. du, de da, de d, des, (la 
casul nominativ şi acusativ singular Şi plural). De- 
clinarea unui substantiv cu acest înțăles cere o for- 
mă deosebită de cele arătate pănă acum, și acea-. 
stă nouă formă de declinare se chiamă dec/iuarra 
Partitivă dar care cu mat multă dreptate sar pu- 
“tea numi co/ecfvă și materială. 

  

N. Ac. du pain (piine) | de leau (apă) 
G. Abl. de pain | - Veau 
D.: _ă du pain ă de l'eau - 
V. are Pare 
N. Ac. de la viande (carne): des fruits (fructe) |. 
G. Ab. de 'viande - de fruits 
D. â de la viande. des fruits 
V. nare - - n'are | 
N. Ac. des hominestoameni)j des animaux (animale. ni- 
G. Abl. dhommes. . |danimaux  şte animale)! 
D.  ă des hommes "țădesanimaux || 

N, nare | nare 

Observind cu atenţiune acest tablou, videm : 1) 
că nominativul și acusativul ambelor numere sunt 
  

. Districtul nostru este mare. 2. Acest bolnav a per- 
dut pipăitul; el este paralisat. 3 Acest „copil vorbeşte 
franțuzeşte ; sora sa vorbeşte aemţeşte. 4. Acest băct a: - 

perdut respectul cătră, tatăl (său) și mama sa. Ş$. Unde . 
este coliba? Coliba este în grădină. 6. Neştiinţa este u- 
sicioasă și vătămătoare. 7 Eu am văzut o stea, |
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egale între ele şi amindouă au forma genetivulu! 
şi cea a ablativului de la declinarea contrasă şi ne 
“contrasă. 2). genetivul (atîrnind tot de'a una de 
-un cuvint ce arată o măsură. o cîtime), n'are arti- 
clu ci numa! preposiţia de îl deosebeşte, și ablati- 
vul egal în formă cu genetivul (se pune după un 
verb) 3) că această declinare nu poate se aibă vo= 
cativ, din causa nedeterminărei salc:—Eu văd nişte 
oameni—Je vozs des hommes : tatăl tău a băut apă— 
Zon fre a du de Veau : nişte femei au întrat în gră- 
dină—des femmes sont entrecs dans le Jardin: tu a 
un pahar de lapte—/z as zu verre de lait; fratele 

„tău mănîncă multe fructe—fop frâre anuge beau- 
coup de fruils!); am dat puşca la nişte soldați— 
Jai donne le fusil ă des soldate. 

Obserdare. Dacă, substantivul luat în înțăles par- 
titiv. are înaintea sa un adjectiv, atunct casul no- 
minativ (şi acusativ) nu se ma! arată prin formele 
articulate: du, de a, de /, des. ci prin simpla pre- 
posiție de pusă înăintea adjectivului ce precedepe 
Substantiv: Avez=vous du vin 2 (Aveţi vin?) Oa, 
„Aous avous de don din—da, noi avem (niște) vin bun: 

Această regulă se păzește şi când adjectivul este 
luat fâră de substantiv: Avez-vous: de belles ceri- 

  

1). Genetivul acestei declicații corespunde genetivului' partitiv, gene 
tivulat materiei, gonetival calităţei. și al întinaerei din limba latină ; une 
„Toule WPhommes (multitudo hominum-o mulțime de oameni), murus lapi 
dum (un mur de pierres, nn zid de pratră), un homme de: valeur 
(homo magni pretii—un om de talent) ş. a. 

“traître — trădătoriu-e | tu  . — ucis 
Chant€ . — cîntat | la serrure — broasca ușei 
'aujourd'hui — astăzi if — viu, viciu, aprins 
le chîne  — stejarul : Pamour (m)— iubirea - 
“trouve -  — găsit le chien — cinele 
ile 'chocolat — ciocolata V'hymne(m)— imnul, cîntarea 
ile chasseur — vînătorul . | (îl) aime — (eljiubeşte, îr place 

,
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"ses? -Oui, nous cu avons de bonnes- et de belles; 
(Aveţi cireşe frumoase ? Da, avem bune şi frumoase). 
Cuvîntul cz este pronume, el aminteşte în cas de 
trebuință, în respunsuri mat cu samă, la ce se ra- 
poartă afirmarea verbului ?). 

„N. Ac. de bon vin—vin bun!de belles cerises (cireşe fu 
G. Abl. de bon vin de belles cerises — mg2$2); 

-]). - a de'bon vin a de belles cerises 
V.. nare n'are 

„de bonne eau (apă bună) . 
„de bonne eau : 

i de bonne eau 

mare . - 

> CAP, XVII. | 

„Cunoaşterea formei plurale la substantive 

_ Forma plurală la substantive se află: terminată 
întrun 5, consonanta s, fiind în limba francesă con- 

„siderată și ca semn al pluralităţei. la regulă ge- 
nerală, se constată că un substantiv plural. con- 
ţine atitea litere, cîte are el la singular. plus un 
5; de esemplu: Jardin (grădină), fomme (om), eu- 

1): După un predicat negativ, complimentul partitiv nu primeşte arti-: 
clu, ci numai prepoziția de: nous marous pus de lirres (noi nu 
“avem cărţi), . 

4 - 
1. Le chat est un animal traiître mais utile. 2. Charles 

a perdu son chien 3. Le chocur a chante aujourd'hui um 
hymne rare. 4. Jean a trouve un oiseau dans ce nid. 5. 
"Ce garcon aime la chocolat.: 6. Le chasseur.a tut un cerf. 
:7. Ob.est la clef? Elle est dans la serrure. 8. Cette mere: 
a un vif amour pour sa fille. 9. Le châne este un arbre: 
superbe. .10. Ou est loeuf?. Le chien a: mange l'geuf 11.. 
Le boeuf a un estomac. large. 

= x



' 

    57 ; 
' OI 

faut (copil). cari sunt în singular, vor avea la pi? da: 
ral: formele : jardius, hommes, enfants. — Aceas 
este regula cca mat generală. | iz 

Sunt însă unele substantive a căror formă plu=* REGE 
rală este egală cu cea singulară plus un x; așa 

„d. e. este cuvîntul pzazrfeau (ciocan). care “are la. 
plural forma azrfeazr (ciocane), cadeau (dar), plu-. 
ral : cadeau (darurn). fer (foc). plural: fe (focurI). 

Cum se esplică întrebuințarea consonanter s ca 
semn distinctiv al pluralulu)? Pentru ce nu ar f 
altă literă ? Şi de unde vine că unele substantive. 

„primesc « la plural, în loc de a întrebuința pe s7 
„ Limba francesă derivînd din cea latină, a pri- 

mit formele acusativelor Jatinesti—din singular și. 
plural—ca forme comune pentru nominativ şi acu-. 
sativ. Insă acusativele latine din singular nu se 

" terminau în s, (numa! unele neutre ale declinărer a. 
III-a latine), căci luînd cite-va substantive vedem :. 

  

  

v rosam * librum „-. mansionem - Accus, n (5) (2) (3).. tablam 1)“ / campum (7 arborem 
fructum ( ) faciem (5) 
portum ( rem” (5 | 

Din aceste cuvinte, cite două din fie-care deeli= 
nație latină, se constată lipsa lut s la acusativul 
singular latinesc: și din ele se vor forma următoarele: 

  

1) In loc de talnlam, în care u fiind neîutonat a căznt, Pa 
  

        

  

"soarecele — la souris  |- tabloul _ —1la tableau 
unchiul . — Poncle (m) aduceţi — apportez 
prins — attrape vinul. - —le vin 
livada  — la prairie | vaca - — la vache 

„calul .  —le cheval | odaia 'a chambre 
grajdiul -— Pecurie (f) |lufiieste sete—il a soif | . 
capra + —la chevre i(elja făcut o bae— il a prisun bain 
cumpărat — achete | E Pa .
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cuvinte în francesă, prin căderea lut wz şi slăbirea 

„sau perderea vocalei dinăinte. . 
Nom. rose ! livre |! maison | fruit | face 
Ace. table | champ - arbre | port |rien - 

Dacă acum vom lua acusativ ele plurale de la a- 
„celeași substantive latinești vom vedea de unde: 
vvine acel s, ca scmn de plural: 

facies 
res 

rosas | libros 
tablas | campos 

După ce am văzut care fapt ne îndreptățește a 

-primi pe s ca semn de distingerea pluralului, să 
vedem pentru ce unele primesc +. | 

_ In limba francesă veche erau tre! consonante, 

„cari se întrebuirțau ca semn al pluralului. acestea! - 
„erau's x şi z. Scriitorii se serveau după plac de 
ori care din ele. aşa cuvîntul /oz (lege), se găsea 
scris la plural: /ozs, oz, Zozz: din aceste tre! li- 

“tere întrebuințarea lut sa devenit generală. şi dacă - 
-se. găsesc cuvinte—în mic număr— cari au x ca semn 
al pluralului, aceasta nu este de cît o rămășiță de 
„ortografie veche, care s'a perpetuat pînă astăzi. 

mansiones ! fructus 
arbores portus 

  

Ace 

    

Regule speciale. 

I. Substantivele terminate la singular în una din 
„consoanele s. z, z, ca /e fils (fiul). Ze cor4s (corpul), 
„Je falais (palatul), Ja noza (nuca). a vozz (voacea), 
  

25. 

I. Pisica a prins un șoarece. 2. Unchiul meu a cumpâ-. 
-rat un tablou; acest.tabloueste un cap de operă. 3. Unde 
-este calul? Calul este în grajdiu.-4. Cinele este in odac. - 
5. Vaca este foarte folositoare. 6.. Unde este capra?. Ca- 

-pra este în livadă. 7, Alfred a făcut un feredeu (baie), lul 
:îi este acuma foam?. $. Aduceţi apa sau vinul, lut Ioan 
„îi este sete. . SI 

” .
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bepouz (soţul). Ze zez: (nasul), le gaz (gazul) şi a. 
nu primesc pe s în plural, ci rămân tot cu aceste 
terminaţiun! : -Zes fils, des voi, des ez, des gaz. 

II. Cele cari se termină la singular în au, cau, 
„cu. ocu, ca: de dopau (intestinul), L'etau (şurubelni- 
ţa). Je cheoreau (edul), /e marteau (ciocanul), Ze feu 
(focul), Ze jeux (jocul), Ze voeu. (dorinţa). şi-a. pri- 
mese pe 4 ca semn al pluralului: les doyaus, des 
marteaut, les feux, les vocux şi a. 

Cuvîntul Ze Zandau (landoul), 5 primeşte s s, după 
regula generală : Zos /audaus. 

TNI. Substantiv ele terminate la singular în o ca:. 
de clou (cuiul), de fou (nebunul), de coucou (cucul). fe 
cou (gîtul) şi a. primesc s în plural: Zes clous, les 

„fous, des coucous, -les cous' ş. a. 
Însă următoarele şepte substantive masculine pri= 

mesc x: | | 
le dijou  (juvaerul) pl: les bizon 
de catilou (bolovanul) ..  „, .caz/loua 

„de chou  (eurechiul) ..  ., choua 
de genou. (genunchiul) „ss genour 
de hibou (bufnița) îm aa AZd0ut 

"de joujou . (jucăria) 23 3 JOUJOUA 
“de fou  “(păduchele) ., „+ gouz 

| IN. Cele, cari la singular se termină. în al, voca= 
lizază pe în a şi apoi primesc pe +, ca semn al 
„pluralui : de, canal (cânalul), /e caporal (caporalul), 

  

D 

1) Un fel de trasură; 

      

“le gâncral  — gencralul | aussi — şi, asemenca 
regu — primit necessaire— trebuitoriu 
la prison  — temniţa | souvent — adese ori 
la gutpe  —vespea le poison— otrava RE 
“honntte : —cinstit-ă | le mot — cuvintul Ii 
-quelqucfois - — cîte-odată!| le mal - — răul, nenorocirea 
-mauvais (adj) — rău on croit — cineva crede; se crede
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Je gencral (generalul), /Hoprtal (spitalul) ș. a. decr 
les” caneaut, les caporaua. Les pentrau, des hâpI- 
aut ş. a. 

Cu toate acestea, următoatele masculine : “Paval 
(garanţia), Je da/ (balul). Ze caf (bătătura), Ze cauzal 
(un fel de brînză). e carnaval (cişlegile), fe chaca/ 
(șacalul). Ze zarval (narvalul, un cetaceu). Je zopal 
(nopalul. o planta). e af (parul, ţărușul). e regat 
(ospăţul), Je sandal sau Je sautal (un copac de Tn- 
dia) şi Je scroal (un soiu de pisică ce samănă a 
tigru), primesc în plural. s, fară a vocaliza pe + les: 
avals, les bals. les cals .ş. a. 

Cele terminate la singular î în a7/, ca: de gou- 
oemiiaiă (cîrma corăbiei), Ze “ditai! (mărunțișul), Ze 
entail (sînturătoarea). Je foitrazl (peptul. dobitoa- 
celor. grinda) ș. a. primese un s ca semn al plu- 
ralulut : les gouvernails, les details, les-poitrails ş. a.. 

Insă cele următoare vocalizază pe / în z şi tot- 
o dată perd și pe z dinăintea acestet vocale: dect: 
le bâil (chiria, contractul închirieret pl. les baux 

  

  

le corail  (mărgeanul) pl. les coraux 
Pemail (smalțul) > 3 Gmaux 
le soupirail (ferestruica :pivniţel) - „.. „ soupiraux: 
Je travail (lucrarea. munca) n sa travaux 
Je vantail (aripa ușet, ferestrei) _ +» +, vantails 
Je vitrail  (geamlicul) e VItraux, 

26, N 

I. Ce general a remporte une grande victoire. 2. Ton: 
frtre a une guimbarde. '3. Ce gymnase est ancien et trts 
celebre. 4. Le chat est un animal trts agile. 5. George 

a perdu un gant. 6. Ton goit est tres mauvais, mon: 
“ami, 7. Le geslier a requ dans la prison un tres honntte, | 
homme. 8. La guerre est un mal, On croit la guerre n€- 
cessaire. .9. La fatigue est souvent agrtable. 10. Cu est: | 
la guitare? La guitare est ici. La ciguă est un poi-: 
son. Ce mot est “ambigu. CT aboille a un aiguillon; la. 
guepe a aussi un aieloa
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Odservare. Le travail cind însamnă 1) maşină 
de potcovit caii hapsint. 2) raport al unut minis- 
tru cătră şeful statului, face la plural: /es /ravar/s. 

IPail (m) usturoiul, are la plural, în limba ştiin- 
țifică. în botanică. forma regulată: /es a77s, iar în 
limba de toate zilele sună Zes aul. | | 

Le detail (vitele domestice). are în plural forma 
les “bestiaux. Acest plural este derivat de la adjec- 
tivul bestial. 

In regulă generală, formarea substantivelor fran- 
cese s'a “făcut luîndu-se acusativul latinesc. și acest 
acusativ se găseşte la singular ma! tot de a una 
terminat. în 7. care a căzut, singur, sau împreună 
cu vocala precedentă. 

accus. sing. ma/unt a dat în francesă pra/ (subsantivul). 
SR plur. malos ) PRR mal SR 
Insă forma mas ma putut ținea aşa.. căcl Î îna- 

inte de o consonantă sa vocalizat î în 2. deci forma 
plurală mals. a devenit maus: în această formă: 
n'a remas altă schimbare de: fâcut de cit înlocuirea 
lut s cu +, cea ce s'a făcut foarte uşor. prin ana- 

- logie cu. substantivele, „terminate în az. 
“Notă. Pluralele les” aieu, les ciels, les veils, nu 

au înțălesul arătat de forma singularulut lor; /es 
ateu însamnă strămoşii, /es ciels însamnă clime sau 
  

-D Limba latină clusică ne dă mala în acusativ plural, de oare ce'aub- 
atantivul acesta este neutru ; însă poporul îl socotea de genul masculi n : ESI 
„malus-i, şi francesn este tocmai fiica limbei latine populare. 
  
  

" noir — negru |par - — de ciîtră, de 
„la chemise  — cămeşa le 'vieillard  — bătrînul 
triomph€ ! — triumfat | quand „ — cind 
le mouton  — oaia leur alor 

. mal (adv — rău „Poeuvre (î) — lucrarea 
-vue . — văzută le cousin  — vărul 

"(ene) detruisait — (ca) distrugea, strica 
le plus grand — cel mai mare
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imagini de ceriu, și forme oez/s aflată în citeva sub-.. 
stantive compuse ca: ocils-de-bocuf (o deschidere: 
în o scîndură sau zid). oeils-de-chat (o piatră scum-.: 
pă). ocils-de-bouc (niște scoice), nare însemnare 
proprie prin ca singură, 

CAP. AYIII. | 

Formarea femeninului la substantive 

33. Limba francesă are forme pentru două ge- 
nuri, masculin și femen?u. Şi lucrurile au cînd una: 
cînd. alta din aceste forme. de și lucrurile nu pot 
avea nici un gen.—și pentru esprimarea cărora lim- 
ba ar trebui să aibă o formă de gen neutru. 

Aşa dar formarea femeninului nu va privi de. 
cît numele de oameni și animale. 

Regzulă generală.—Forma femenină a unui sub- 
stantiv este egală cu .cea masculină, plus une mut 
final: /e couszu (vărul), Ja cousiue (verişoara), Je 

“aoisiu (vecinul). a vozszue (vecina), Pam? (m) ami-: 
cul. Faze (amica) !): 

Regule speciale: e 
1. Substantivele masculine terminate în e mut, 

1) Să se observe Vina că noi vorbim numai de substantiv nu şi de ar- 
ticlu; de la sine se intălege că articlul se schimbă când se schimbă for-: 
ma genului, 

  

pm 
de 

x, Cet homme est tres malheureux, il a perdu son fils. 

2. Mon habit est noir et ta chemise est aussi noire..3 

Ce soldat est tres hârdi; il a triomphe€ dans les plus 
grands perils. 4. Mon ptre a achete une hache. 5.. Henri 
a achetc vingt moutons et une chtvre. 6. La jcunesse a 

toujours €t€ mal vue par les vieillards, quand elle detrui-.. 
“sait leur ocuvre 7. Out est le baril? ]l est dans lccurie. 
8. Ce so'dat a te sevtrement puni, il a perdi son usil. 
9. Ton cousin est un beau garcon, il a le sourcil noir: 

*
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rămîn neschimbate, pentru femenin: Un Russe (un : 
Rus), zac Russe (o Ruscă). za artiste ţun artist), 
une artiste (o artistă) un bu/fle (un bivol), une buffle 
(o bivoliţă) ș. a. o 

II. Formele masculine terminate în er și Zer pe 
lângă că primese un e mut pentru femenin iau şi 
un accent grav e din penultimă: fe jardinier (gră- 
dinarul). fu jardiniere ; le cordounier (ciubotarul), 
la cordounrere !) 

III. Substantivele masculine terminate în caz ca: 
de bourtereau (turturelul), fe jonvenccau (tinerelul), 
ş. a. leapădă pe au și primesc terminația //e pen- 
tru femenin : Za fourterelle, la fouvencelle ş. a. 

IV. Cele terminate 'la masculin în consoanale 7, 
71, Î. îndoesc aceste consonante înainte de e mut: 
Gabricl (Gavril), Gabrielle ; le cheu (cincle), Za 
chienne ; de paysan . (ţăranul), a Paysaune ; le chat 
(pisica). fa chatte ş. a.) | , SE 

V. Substantivele masculine. terminate în eur se 
deosebesc în : 

a). Substantive „derivate de la verbe. Acestea au 
formele femenine terminate în sufiptul -euse (în loc 
de cur masculin): danseur (dănţuitorul), dausease ; 
Matteur (lingușitoriu). Jatleuse ; monteur (minciunos), 
Hienicuse ş, a... o 

  

1) Le baehelier (bacalaureatul) face femeninul: la bachelctte. | 
2) Le conpuguon (tovarășul), le dindon (curcanul) şi Il» patron (pa 

tronnl) fac femeninul : la compayne; la dinde, la vatrone; le larron 
tălharul ace lu larronesse, 

  

planta — la plante vara: — ete (m) 
verișoara — la cousine secetos — sec a 
toamna  — Pautomme(m)! misterul : — le mystere. 
ploios — pluvicux | sfint — sacre 

„catirul  — le mulet voacea  — la voix 
cîci — car plingătoare - — plaintive, 
Au huhurezul, -— le chat-huânt 

animal de muncă — la bâte de somme
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Esceptie. 1. Următoarele patru din această cate- 
gorie: defendeur (cel ce este acusat. la justiţie), 
„enchanteur (fărmăcător). fecheur (păcătos) şi ven- 
eur (răsbunător). fac femeninul, prin slăbirea sI- 
jaber cur în. er şi a adăogirei suficsului esse î) di 
fenderesse, onchanterasse, Bechoresse. VENneresse. 

II. Substantivele : chassecur (vănătoriu), “demandeur 
(acusator, reclamantor). veudeur (vînzător), au două 
forme femenine : una după regula dela lit.a). cară 
cea-laltă după regula dată de escepţia |: chasscuse 
şi chasseresse, demandeuse şi demanderesse,: ven- 
deuse și venderesse. Forma a doua femenină se în- 
trebuinţează ma! bine... 

INI. Următoarele: au femeninul neregulat: empe- 
zreur (împărat). 2mferatrice, gouverucur “gonvernante 
serviteur (servitorul), servaute. 

b). Substantivele derivate de la cuvinte latinești 
terminate în 7or al cărora acusativ era terminat 

în. foreni. benfaiteur, (lat. benefactorem- binefăcă- 
tor). accusateur (accusatorem-acusător), acteur (ac- 
torem-actor) ș. a. au forma femenină terminată în 

„sufiptul 4rzce în loc de /eur masculin : breufaz/rice 
accusatrice, actrice ş. a. De această regulă ţine şi 

cantatrice (cintăreață) format de la un masculin ne- 
întrebuințat astăzi în limbă (lat. cantatorem). 

Oăservări istorice. Substantivele latine femenine -. 
terminate în (la singular) au dat de regulă sub-. 
stantive femenine terminate în e mut: porta, a dat 

ze E 

T.: Pătrunjelul este o plantă. 2. Verișoara ta este aci. 
3. Toamna aceasta va fi ploioasă, căci vara a fost săce- 
toasă. 4. Rața a mincat o caradaşcă. 5. Botezul este un: 
mister sfint. 6. Huhuresul are o voce plingătoare. 7. Unde 
este smeul meu? Smeul tău este în grădină. S$. Catirul 
este un animal de muncă.
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în francesă: forfe (uşă, poartă), anima—dze (sufletul) 
fenestra—fenttre (fereastră). amica —avuie (amică). 

Și fiind că pluralul neutru în limba latină se ter- 
mină în a, poporul a luat substantivele neutre plurale 
-ca femenine singulare, și a format din ele iarăși 
femenine terminate în e mut din poma (n. pl.) a 
făcut: fonme (măr). din folia (n. pl.)—/fenille (frun- 
ză), din pira (n. pl.) fozre ș.a. _ 

Aceasta este regula generală a derivaţiunet ge- 
nului ; sunt și abateri: multe. Astfeliu, dacă sub- 
stantivele francese ale căror formă masculină ter= 
minată în e mut, rămîne nevariabilă la femenin. se 
esplică prin aceea că nominativul frances fiind for- 
mat de la acusativele masculine terminate în ze. 

a dat ma! tot de a una nominative terminate în e 
mut : librum-/zore (carte. apostolum — apâtre (apos- 
tol) ş. a. Limba francesă a âdmis prin analogia 
terminațiunei e mut, ca aceste substantive (cari au 
o terminaţie femenină) să rămie tot cu această 
formă în femenin ; și e mut, ca un caracter pro- 
priu genului femenin s'a întins și la alte substan= 
tive; aşa fardiu-ier (grădinar), jardintire ; cuisi- 
nier (bucătar),  cuisinitre. 

Indoirea consonante! finale lu femeninul celor 
masculine terminate în 2 se datorește tocmal lui e 
  

  

„nOus-avons — noi avem |la queue — coada 
„mis — pus „Por (m)  — aurul 
le pot — oala |le metal -— metalul 
“sous "— sub,subt  ]la ligne  — linia 

"“imaginaire — închipuit-ă | le globe — globul 
Targent (m)  — banii -| terrestre — pămîntese 
triste — supărat-ă - | malade  — bolnav-ă 
“le plumage  — penele le corps — corpul 
rougeâtre — roşietic-ă | froid .  — rece 

(qui) entoure — (care) încunjură 
dej  — acum, de pe-acum. 

La
i 

i
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„mut şi înteresului de a fi: bine auzită silaba for- | 

mată de acest e mut în unire cu consoana prece- 

„dentă: c/zen-chienune, Yean- Jeanne ş. a. 

“Suficsul femenin euse la masculinele cu sufiptul: 

cur, este ma! nou de cit esse, pe care-l iau unele 

forme femenine. Origina latină a suficsului case este 

în terminația osa, a lut cur, în orem. a lu! esse în. 

7ssa; iar sufiptul femenin /rice vine de la latines- 

cul femenin 777 (acusativ-Zrice). 

Chanteur (lat. cantorem). femen. chantiusse : al- 

tele ca dengeur, chasseur. difendeur au adoptat fe- 

meninul după forma veche sau au păstrat şi, pe cea 

nouă: vengeresse, chasseresse şi chasseuse ş. a. Cele 

latinești în for ca: zzventor (accus. inventorem), 

accusator - (torem), director — (torem). avînd femeni- 

“ne în Zrix (cu accus. în tricem)au dat în trancesă ::- 

nventeur—intentrice, bienfaiteur—bienfaitrice. ac- 

'cusateur—aceusatrice, directeur—directrice ş.- a. 

- Rormarea fomeninului (continuare). 

34. Sunt un număr de substantive. cari fac fe= 

meninul prin punerea sufiptului esse la rădăcina cu- 

vîntului masculin (cîte va cam neregulat). 

1. Nous avons un coq blanc, ce cog est jeune ct tres 

beau. 2- Alexandre a €t€ un grand 'conqutrant. 3. Qui a 

mis le pot sur la fenâtre? Jai mis le pot sous la table.. 

4. Ta mere a perdu son argent; elle est triste et desolce.. 

ş. Votre coq a le plumage rougeâtre et une qucue su- 

_perbe.. 6. L'or est un metal rare. 7. I"equater est une: 

ligne imaginaire, qui entoure le globe terrestre. S. Cet . 

homme est tres malade; son corps est deja froid. 9. Ton. 

 frăre est tr&s coupable, il a commis une grande faute (o- Ă 
“mare greșcală). E
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„Vâne (magarul) femenin  lânesse 
le comte (contele) « la comtesse 
Ihote (ospetele) « I'h6tesse 
le chanoine (canonicul) « la chanoinesse 
le maitre (stăpinul) «. la maitresse 
la n&gre (negrul) « . la ncgresse 
le pretre (preotul) a la pretresse 
le prophtte (proorocul) « la prophitesse 
le prince (prinţul) « la princesse 
le Suisse (llveţianul) « la Suissesse 

le tigre (tigrul) « la tigresse 
labbe (egumenul) « labbesse. 
le larron (talhariul) « “la larronesse 
le dieu (zeăul) « la deesse 
le duc (duca) | la duchesse 
le devin (eur) gicitorul « : . la devineresse 
le moine (călugărul) « la moinesse. 

VI. Substantivele masculine terminate în f, x, 
c,. schimbă respectiv pe f în v; pe x în s; pe c în 
consoana g, înăintea caracterului femenin (e mut): 
le veuf (văduvul)—la veuve : le Jui? (jidanul)-la Juive; 
Pepoux (soţul: bărbatul)—l'epouse, le “Ture (Tur= 
cul). la Turque ş. a. 

Fsceptie.. Substantivul: fe Grec are femeninul: 
la Grecgue !). | | 

VII. Un număr “de substantive arătînd numiri 
de bresle sau ocupaţiuni esercitate de obiceiu de 

  

1) Ie Franc (Francul, popor german) face la Franque, la femenin. 

az 23 = DT a TI DT DR RR 

acrul — Pair (m) | scaunul — ia chaise 
fin — fin i dojenit  — biâme 
odaia — la chambre | scolarul — Vcolier(m) 

» patru — quatre |. leneş —  paresseux 
Theodorescu — Thtodoresco 
ceasornicul de buzunar  — la montre 
obrasnic —- impertinent
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către bărbaţi, rămîn tot masculine chiar atunce! cind 

persoane femeești se îndeletnicesc cu asemenea 0- 

cupaţiuni : acestea sunt: azer (autor). docteur (doc- 

tor), cerivaiu (scriitor). guide (călăuzul), juge (ju- 

decâtor). peiutre (pictor). fhilosofhe (filosof). foile 

(poet). fEmoin (martor), traducteur (traducător). 40s- 
sesseur (posesor). suecesseur (urmaş). d. e. Madame 

de Stvigni fut un bon auteur. (Doamna de Stvigni 
fu o bună autoară); La fille de. mon voisin devien- 

dra un peintre excellent (fiica vecinului meu va a- 

junge o pictoră aleasă). De multe ori, pentru a 

nu da loc la 'confusie sau neînțelegere asupra ge- 

nului persoane. limba francesă întrebuinţază sub- 

stantivele de mat sus, adjectival pe lingă cuvintele : 

femme, dame demoiselle, fille: d. e. Cest une dame 

-" philosophe (aceasta este o doamnă filozoaf4). c €tait 

une demoiselle temoin (era o domnişoară martură) ş.a. 

VIII. Sunt numiri de animale. care în locsăre- 

prezinte genul. nu arată. sub o formă sau alta. de - 

cît specia:. pentru a determina sexul. se pune. după 

numele animalului, cuvintul zzâe (bârbat, bărbă= 

tesc), cînd este a se arăta genul masculin, și /e- 

“melle. (femee, femeesc) pentru genul femeesc. Aşa 

cum îicem fa souris. la panthire (soarecele, pantera). 

sar părea după articulul femecsc /a. că aceste sub- - 

stantive reprezintă ființe de gen: femeesc: şi cînd 

zicem /e icofard (leopardul), l'eltphant (elefantul), 

30. 

1, Eterul este un aer foarte fin.. 2. Unde este copilul 

care a luat cartea mea? Un băiat a luat cartea ta, cl: 

este în odac şi cartea este pe masă. 3. Cine este în. gră- 

dină? Tatăl tău și mama ta Sunt în grădină. 4. În această 

'odae sunt patru mese şi cinspredece scaune. Domnul The: 
odorescu a cumpărat un ceas de buzunarii ; acest ceas 
este foarte plăcut. 6. Profesorul a dojenit aspru pe acest 
scolar, care este leneș și foarte odrasnic, ăi 

.



am crede că aceste substantive represintă (după ar- 
ticlu și terminaţiune) numai fiinţe de sex masculin; 
cu toate acestea, formele de mai sus arată numai 
specia și de voim a determina genul fiinţilor repre- 

"sintate prin ele, este neapărat trebuitor de a între- 
„ buinţa, precum s'a zis mai sus, cuvintele mzâ/e fe- 

melle; une souris mâle, une sour1s femeile. une pan- 
there male, une parlhere Țemelle ; un leopard inâle. 
un leopard femeile, an. eiephaut mâle, un clephaul 
femeile ş. a. 

IN. Unele substantive se prezintă cu forme fe- 
menine, și cu toate acestea aplicabile la persoane 
bărbătești: aseminea substantive sunt din cele ce 
arată numiri de instrumente musicale, de partizi 
musicale. termini de artă militară, termini de re- 
laţii sociale ş. a. - 

la fite (Aautul) la fiite (flautistul) 
la clarinette (clarineta) la clarinette (cel ce cîntă 

| * din clarnetă) 
-la basse (partida, basso); la basse (basist care cîntă 

la baso) 
la recrue (recrutarea) |la recrue (recrutul, recru- 

- tatul ) 
la sentinelle (straja) - Ila sentinelle (cel ce face 

4 strajă militară) 

    

  

  
(il) mangea — (el) mîncă | sur — asupra, despre bu — băut le flatteur  — lingușitorul 
le coeur  — inima. degradent  — înjosesc 
tache — pătat le caracttre — caracterul acu . —aavut : |(il) coâte ' — el coastă 

corrompent "— corup, strică (e) 
Cest que : — aceasta este că (sau că) „le franc . „_— francul, leul nou 
le meme, la mtme — același, aceiaşi . - 

_Popinion .: - — părerea, ideia 

rr
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la caution (garanţia); la caution (garantorul. gara ntul) 

la dupe(înșălăciunea) la dupe (obiectul înșălăciunel : 

| cel înșelat) 

Formarea femeninului (continuare). 

35. Sunt substantive masculine cari au forme 

femenine mat scurte de cit cele masculine: - 

le canard (rața)  — la cane 

le mulet (eatirul) — la mule 

le taureau (taurul)  — la taure 

le vieillard (bătrînul) — la vieille 

Sa nu se creadă că la aceste substantive a esis- 

tat intăt forma femenină, şi că, de la ea s'a format, 

prin. punerea sufiscelor, cea masculină. Aceste for- 

me femenine derivă— multe din ele—de la un mas- 

culin vechiu și astâ-dt neîntrebuințat în limbă: așa 

cuvîntul latin maus tcatîr) a dat în francesă zale 

şi latinescul za (catircă) a dat tot mule; mai tirziu 

limba a câutat un masculin deosebit, şi păstrînd 

pe mule ca femenin a luat mule masculin şi de la 

el a format prin sufiesul e/. forma maudet precum 

din sac (sac) s'a format sachet (săculteţ). Substan- 

tivul latin taurus (taur). a dat în limba francesă 

faure, şi femeninul latin taura, a dat tot faure; limba 

  

  

dl. 

1. Ton fr&rc a perdu sa boursc. 2. Quia mange la soupe? 

* Nicolas mangea la soupe ct Thomas a bu le vin. 3. Ta 

soeur.a un cocur sensible. 4. Vous-avez tach€ votre che- 

mise.. 5. Monsicur N. a cu la prescance dans lassemblec. 

6. Oi est la vis? La vis estici. 7. Descartes fut un grand 

philosophe. 8. Les flatteurs corrompent les mocurs et de€- 

gradent les caracteres. 9. Pai achete un pârasol, ce para- 

sol coâte vingt francs. Nous avons, tous, la m&me opinion 

sur ta conduite: c'est que tu es un bon. garcon..



» 
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Trancesă însă a ptimit forma femenină, dar pe cea 
masculină respingînd-o a format masculinul tau- 
reau de la diminutivul latin: fazele (nomin. 

„“taurellus), precum ce format -châfeaz. de la cuvintul 
latin castellum ş. a. Cit despre femeriinul dinde,: 
el este o prescurtare din compusul: cog d'/nde (cur- | 
can, cucoș de India), în care după lăsarea părței 
întăi (coq). s'a scris întruna. dizde şi din aceasta 
prin ajutorul suficsului augmentativ ou: dindon (cur- 
can). precum din jamde (fluerul piciorul cu pulpă 
cu tot) sa făcut jamdou (coapsă afumată). . 

IN. Alte substântive au forme femenine mat mult. - 
sau mal puţin neregulate: 

  
      

le pere (tatăl) la mere (mama) 
le belier  (berbecele) la brebis - (oaia) 
le boeuf (boul) "| la vache (vaca) 

"le 'bouc (ţapul) la chtvre (capra) 
"le cerf (cerbul) . |: la biche (căprioara 
“le coq (cocoşul) - la poule' (găina) 

le frere (fratele) - la soeur! (sora) 
Phomme (bărbatul) - | la femme (femeea) - 

„le loup* (lupul) "la louve  (lupoaica) 
„le neveu (nepotul). - la nice. (nepoata) | 

“ da pierre — piatra! nuisible  — vătămitor-e 
le mal — răul! il vit *  — el trăeşte " 
desastreux — păgubitor | qui fait  — care face 
sage — înţălept | la qualit€ — calitatea 
celui — acela . le peuple: — poporul 
dangercux  — primejdios| conduit  — povăţuit! 
long — lung par — de, de către 

-, *Sauvage — selbatec-ă | le bonheur — fericirea 

„J&sus-Christ (Kri) — Jesus Christos 
le reformateur  — reformatoriul . 

„louable -... — lăudabilă. de lăudat 
le vice — viţiul, corupţia



Si CAP. XIX. 

“Pluralul substantivelor compuse, 

36. Sub numirea de substantive compuse von. 
înțălege aicea pe acelea substantive cari constau: 
din alte două sau trei cuvinte “legate între ele: 
prin o liniuță (—) şi cari servesc 'a arăta o sin-: 
gură idee sau un singur lucru, așa d. e. cînd a- 
vem: /e fetit-fils (nepotul de fiu sau de fiică), /arc- 

- cut-ctel (curcubeul) ş. a. | 

Pentru a cunoaște formele plurale ale acestor” 
substantive, să se observe următoarele şese regule :. 

a). Dacă substantivul compus constă din alte două. 
substantive, sau din un substantiv şi un adjectiv, 

atunci fie care din părţi primeşte la plural semnul. 

formei plurale (s sau x): -un chien-loup (un cine: 
ce samănă a lup)—des chiens-loups; un chou-fleur 
(o conopidă)— des choux-fleurs ; un petit-fils (un ne-- 
poţelj—des petits-fils; un beau-frăre (un cumnat)— 
des beaux-freres. . 

Odservare. Limba francesă—ca ori care altă lim- 
bă—a perdut înțălesul multor cuvinte simple ce. 
alcătuesc un cuvînt compus, şi acest lucru se vede. 
din modul de a serie, astfeliu: c/oorefeulle (acă-.: 

88 
1. Le granit est une pierre rare et trâs jolie. 2. Jesus. 

Christ a €t€ un grand reformateur. 3 Notre maitre est 
un homme patient et aimable. 4. Mon frâre a chass€ un: 

“ perdrix. 5. Le lux est mal .dâsastreux. 6. Vous-avez le: 
nez trop long et les cheveux tres roux. 7. Le lynx un. 
animal sauvage. 8. L'ambition est quelquefois louable mais- 
souvent tres nuisible. 9. Le vice est un defant, la vertu. 
est une qualit€. 10, Heureux le peuple qui est conduit. 

“par un sage roi;il vit heureux ct aime celui qui faitsoni. 
bonheur,
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țătoare. o plantă), este compus din chiore (capră) 
şi feuille (frunză, foae). şi care altă dată se scria 
chiore-fenille, prin urmare la plural ar fi avut for- 
ma: chivres-fenilles; astăzi însă se scrie la plu= 
ral c/torefeuilles cu partea I nevariabilă: Cuvinte 
ca acestea sunt citeva substantive femenine com-= 
puse cu adjectivul grand (femen. grande): graud'- 
mere (bunică), granderoute (sleahul), grand'messe 
(liturghia 1) ș. a.. și cari . 
primesc semnul pluralului numa! la urma părței a 
doua: les grand'mtres, les grand'ruutes, les grand” 
messes. ş. a. a 

b). Dacă substantivele compuse constau din doue 
substantive legate cu o preposiţie, atunci numar 
substantivul de la îneeput primește semnul plura- 
lului: un c/hef-d'oeuore (un cap de operă)—des chefs- 
docuore, un art-en-ciel (un curcubeu)—des-ares=: 
en-ciel; 
„Observare. “Tot de această regulă se ţin — în for- 
marea pluralui—şi următoarele două substantive: 
compuse la. cari preposiţia de trebue subînțeleasă :: 
da fete- Dieu (în loc de: la ftte-de-Dieu (serbătoa- 
rea leturghiet) /46/e/- Dieu, spitalul principal dintr'un 

. 1) Cu nedreptal ortografia feancesă întrebnințază apostrofal după grand ;- 
în locul apostrofului ar fi mai bine a pune o liniuță. Adjectivul grand 
precum ge va arăta mai departe ar trebui să aibă o formă unică, comună 
celor două genuri. E 

  

  

(el) spune — (il) dit . i uşuraţi :  — soulagez 
minciuna  — le mensonge fii brav .  — sois brave 
ospetele  — Y'hâte (m) curajul — le courage: 
între * — parmi | de capitenie — capital - 
nefericirea — le malheur pentru — pour - 
lor » — Jeur a învinge  — vaincre 
O, rege  —o,roi!(vocativ) | castaniu  —- châtain 
sărac-ă — pauvre sau — ou: 

(el) despreţueşte — (il) meprise 
nedespărţit-ă — inseparable
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oraş). prin urmare forma plurală va fi :/es fetes- Dicu, 

les hotels- Dieu. 
c). Dacă substantivul este compus şi dino parte 

nevariabilă. atunci numat cea variabilă primește sem- 

nul pluralulur: az contre-ordre (un contra-ordiny— 

des contre-ordes;!' az avant-courcur (un înăinte a- 

leroătorj—des .avant-coureurs. 

d). Sunt cuvinte compuse din două substantive, 

însă pluralitatea stă numa! asupra uncă părți, atunci 

numa! aceea primeşte semnul pluralului : 2 appui- 

main (un băț de rezemat mîna desemnatorului), des 

appuis-maiu (pentru că ideea de pluralitate nu pri- 

veşte pe mină ci pe sprijinitorul mînet). 

e). Alte substantive compuse au formă plurală 

chiar la singular. pentru că presintă înţăles de plu: 

ralitate: un cozore-fieds (un covor de picioare, de 

acoperit picioarele),—des couvre-pieds; un cure- 

"dents (o curăţitoare de dinţi) des cure—dents !). 

£). In fine sunt substantive compuse dintrun verb 

şi un substantiv. însă așa fel în cit idea,de plura- 

litate nu se rapoartă la nici una din părți. ci la to- 

tal. precum altele compuse din două cuvinte inva- 

riabile după număr. nu primeşte nici. una din părți 

semnul pluralului. ci: numai articlul determină for- 

ma plurală: un rezez//e-malzn (un. ceasornic care 

  

  

1) Cu toate aceste se scriu „și fâră 's la singular: un couvre-pied, un 

cure-dent. i 

| | 53. | 

1. Omu onest (cinstit) spune adevărul și desprețueşte 

minciuna. 2. Fericirea este un oaspete în:re.oameni, și 

nefericirea este tovarăşul lor nedaspărţit. 3. O, rege, po-. 

porul este sărac, ușuraţi jugul scu; fericit regele, care 

iubeşte pe poporul scu. 4. Fii brav, copilul. meu, curajul: 

este calitatea de capitenie pentru a. învinge nefericirea. 

ş. Ursul este un animal sălbatec, părul scu este cenușiu, 

castaniu, alb sau negru. îi: DR
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-deșteaptă dimineaţa pe om), des revez//e-matzu ş un 
serre-tite (o căciulă de strîns capul)— des serre-fefe; 
un pour-boire (un bacşiș)—des pour-boire; un passe=- 
partout (o chec ce deschide toate ușile)— des pas- 

ise-partout ş. a. !). 

CAP. XX. 
Adjectivele,— formarea pluralului. 

Adjectivele sunt calificative şi determinative. . 

—Catifi catioele : 

37. Forma plurală a adjectivelor este. în gene- 
ral, terminată în s: Je felt enfaut (copilul cel mic) 

„_1) Unele din acestea primese s la plural ca: un pour-boire —d+8 pour 
boires, un pour-parler, des pour-parlers. 

341) 

Le meme instinct anime les diverses facultes de 'honme. 
“A Pactivit€ du corps qui cherche a se developper suc: 
cede P'activite€ de L'esprit qui cherche ă s'instruire. -D'a- 
“bord les enfants ne sont que remuan's, ensuite ils sont 
„curieux ; et cette curiosite bien dirigec est le mobile de 

" Fâge ot nous voilă parvenus. Distinguons toujours les 
penchants qui viennent de la nature de ceux qui viennent 
de Popinion. Il est une ardeur de savoir qui n'est fondee 
que surle desir d'etre estime savant; il cn est uncautre 
qui naît d'une curiosit€ naturelle ă Yhomme pour tout ce 
qui peut Pinteresser de pres ou de loin. Le dâsir inn€ du 
bien-tre ct limpossibilit€ de contenter pleinement ce d€- 
Sir, lui font rechercher sans cesse de nouveaux moyens 
-d'y contribuer. Tel est le premier principe de la curiosi: 
16; principe naturel au. coeur humain, mais-dont le de- 
veloppement ne sc fait qu'en proportion de nos passions 
„et de nos lumitres, Q.J. Rousseau). , 

  

1) Cu numărul acesta (34) incepe o serie de cinci eserciţii, consacrate 
-nnmai cetirei ; profesorul va faca pe scolarii să le citească bine şi să o0b- - 
=Serve regulele invățate, aplicind la ele şi pe cele cari urmează,
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—les pelils enfants ; la grade matsou (casa cea 
mare)—/es grandes ma?sous ş. a 

Regule speciale. 
“1. Adjectivele ale căror formă în singular se gă- 

sește terminată cu s, 4, rămîn tot aşa şi în plural: 
an hcureux avenir (un viitor fericit) —d'heureua 
avenirs (nişte _viitorury fericite); Pepais brouillara” 
(negura cea deasă) - Zes dfais brouillards,—ş. a. Cele 
terminate în az primesc caracterul + pentru. plu- 
ral: beau — beaux. nouveau (nou) nouveaux. 

II. Adjectivele terminate la singular în a/, voca-. 
lizază pe / în z și primesc x: Ega/ (egal)—cgauz, 
moral (moral) — moraur, grammatical (gramatical): 
—grammalicaut ş.a E | 

FEscepție.—Un număr de adjective terminate în 
al, au forma plurală terminată în s; dar mal toate, 
aceste se întrebuințază rar la plural din causă că. 
limba francesă are și alte adjective cu aceași în- 
semnare care se întrebuințază în locul lor; astfel 
de adjective sunt: RR 
amical (prietenesc)-un conseil amical-desconseilsd'aziz 
automnal (tomnatice) W'autom ne 

35. 

Ne tenez point ă Penfant des discours qu'il nepeut en- 
tendre, Point de descriptions, point d'6loquence, point: 
de figures, point de potsie. Il n'est pas maintenant ques- 

tion de sentiment ni de goât. Continuez d'etre clair, 

simple et froid; le temps ne viendra que trop tât de prendre: 
un autre langage. lElevc dans esprit de nos maximes, 
accoutume ă tirer tous ses instruments de lui-meme,.ctă 
ne recourir jamais ă autrui qiapres avoir reconnu son in- 

suffisance, ă chaque nouvel objet quwil voit il examine: 
Jongtemps sans rien. dire. Il est pensif et non question- 
neur.  Contentez-vous donc de lui presenter ă propos. les- 

objets ; puis quand-vous verrez sa curiosit€ suffisamment: 
occupte, faites lui quelque: question laconique qui le mette: 
sur la voie de la resoudre. (].].R). | _ 
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„colossal (colosal)—are forma sinonimă — dnorme 
fatal (nenorocit) .. .. -. uneste 
flial (besc) a .. de fils. de fille 
“final (din urmă) PR .. dernier 

„ frigal (cumpătat) .. - “modere - 
glacial (îngheţat) .. . .. de glace 
initial (începător) .. .. Premter 
“mabual (de dimineață, .. * .. de matiu 

naval (naval —are forma perifrastică— de mer 
Bânal (criminal) adjectivală  crimanel 
/hdătral (teatral) ..  ..  perifrastică de /hcâtre 

Ori ce alte adjective intră în regula generală de 
formarea pluralului primind un s la forma singu- 
ritului. a “ 

Espheare ctimologică.—Cea ce sa zis la pluralul 
'substantivelor despre origina lui s sau x. se aplică 
“şi la adjective: atita că adjectivele terminate în 
eu nu sunt de cit două: G/ez (albastru) şi feu (mort), 
:a căror formă plurală se termină în s. 

| CAP. SNL. 
Formarea femeninului la adjective, 

35. Regulă generală. Forma femenină a adjec- 
  

36. | 
Pour quwun enfant s'accoutume ă âtre attentif, ct qu'il 

:soit bien frappe de quelque vcrit€ sensible, îl faut qu'on 
lui donne quelques jours d'inquictude avant de la lui de- 
couvrir. Sil ne congoit pas asscz celle-ci de cette ma- 
nicre, il y a moyen de la lui rendre plus seusible encore, 
et ce moyen c'est de retourner la question. S'il nec “sait 
comment le soleil parvient de son coucher ăi son lever,il 
sait au moins comment il parvient 'de son lever. î son 
coucher, ses yeux-. seuls : le lui apprennent.  Eclaircissez 
donc la premitre: question par Pautre: ou votre €lăve est 
absolument stupide, ou analogie est trop claire pour lui 
pouvoir €chapper. Voilă sa premitre legon de cosmo: 
graphic. (.].R). |



tivelor se deduce din cea masculină adăogînd aceș-- 
teia un e mut la fine: a gelz/ gargon (un băet: 
mic), ze fetite fille (o fetiță, au lore francais (o 
carte franțuzască), ze ville frangarse” (un oraș. 
franțuzesc). 

Regule speciale. Me 
]. Dacă forma masculină: se termină întrun e- 

mut, ea rămine. aceași și pentru femenin : un fi= 
dele ami (un prieten credincios), une fidele amie. 
(o prietenă credincioasă), un honnâte homme (un 
om cinstit), une honncte femme (o femeie cinstită) ş. a.. 

II. Adjectivele masculine terminate intro con- 
sunantă precedată de vocala e sau o, îndoese con-=- 
sonanta şi după acea primesc caracterul femeninu= 
lu :. cruel (eruda)—cruelle (crudă), muet (mut)—- 
muette (mută), bon (bun)—-bonne (bună) ș. a. 

Tot asemenea fac femeninul şi următoarele ad-i 
„jective: pareil (asemenea), vermeil (rumăn), gros. 
(mare), gras (gras), bas (jos), bas (ostenit, obo- 

  

  

Bi- 

A mesure que l'enfant avanse en intelligence, d'autres- 
'considcrations importantes nous obligent ă plus de choix 
dans ses occupations. Sitât qu'il parvient ă se connaitre- 
asscz lui-meme pour concevoir en quoi: consiste son bien- 
ctre, sitât qu'il pcut saisir des rapports assez ctendus pour 
juger de ce qui iui convient ct de ce qui ne lui convient. 
pas, des lors il est en tat de sentir la 'dificrence du tra- 
vail ă Vamusement ct de ne regarder celui-ci que comme 
le dâlassement de lautre. : Alors des objets d'utilite rcelle- 
pcuvent entrer daus ses ctudes, et lengager. i y donner 
une application plus constante qui: men donnait î de 
simples amusements. La loi de la'necessite toujours re- 

» naissante apprend de bonne heure  Fhomme ă faire ce 
qui ne lui plait pas, pour prevenir un mal qui lui deplai- 
rait davantage. Telle est Phabitude de la prevoyance; 
ct de cette prevoyanee, bien ou mal reglce, naît toutela 
Sagesse ou toute la. miscre humaine (]. ]. R).
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sit), &pais (des). gentil (gentil. delicat). expres 
(inadins), sot (prost), vieillot (bătrăior), nul (nul, 
nicl-unu) ș. a. 

Obserware. Formele masculine terminate în ex pre- 
cum și următoarele şepte adjective terminate în cf 
nu îndoesc consanantele lor finale ci odată cu pri- 
mirca -caracterului femenin e mut. primesc și un ac- 
cent grav pe e din penultimă: leger (uşor), legtre 
(ușoarâ). passager (trecător)—passagtre ș. a. cum 
și cele, șepte: complet (complect), incomplet (ne- 
complect). discret (sincer), indiscret (nesincer), in= 
quiet (neliniștit). replet (gras şi gros) şi secret (tai- 
nici—complete, incomplete ș. a. !) o 

III. Adjectivele terminate. la masculin în /, schim- . 
bă această consonantă în 2. iar cele terminate în 
+, îndulcesc pe z în s, şi în urmă primesc carac- 
terul femenir : actif (harnic) — active, maladif (bol- 
năvicios) — maladive, heureux (fericit) — heureuse, 
dangereux (primejdios) — dangereuse ş. a. | 

  

1  Veqi reynla aceentelor, acolose explică pentrn ce se primeşte accer- 
tul grav, : ” 

3S, 

Le premier et le plus respectable de tous le arts est 
Tagriculture; je mettrais la forgu au second rang, la char- 
pente au troisitme et ainsi de suite. L/enfant, qui n'aura 
point ct€ scduit par les prjugeă vulgaires, cn jugera pre- 
cisement ainsi. Que de reflexions importantes notre E- 
mile ne tirera-t-il point lă-dessus de son Robinson! Que 
pensera-t-il en voyant que les arts ne se perfectionnent 
-qu'en se subdivisant, en multipliant” â Pinfini les instru- 
ments des. uns ct des autres? II se dira: Tous ces.gens-lă 
"Sont sottement ingenicux ; on croirait qui'ils ont peur que 
leurs bras et lcurs doigts ne leur servent ă quelque chose, 
tant ils inventent. d'instruments pour S'en passer, pour 
exercer un seul art ils sont asservis ă mille autres; il 

„faut une ville ă chaque ouvrier (]. ]. R). 

: 

4



so 

1V. Adjeciivele masculine: Gea (irumos). ou 
-veau (nou). fou (nebu::). mo (moale) şi vzeuz (bă- 
trîn, vechiu), au încâ o formă pentru” masculin: 

bel. nonvel, fol, mol. vterl, de la care formează fe. 
-meninul după regula dată la No. II : belle frumoasă, 
nouvelle nouă ş. a. 

itorma întâi! masculină (terminată în vocală) se 
ntrebuinţază înăintea substantivelor începătoare cu 
consonante sau cu h aspirat; forma a Il-a terni- 
nată în /. se pune înaintea substantivelor ce încep 
cu vocală sau hi mut !) 

Forma plurală se deduce din cea dintăt formă 
masculină: za beau garţou (un băet frumos). un fol 
enfant (un copil nebun). de beaux gargons (nişte bă 
„eţi frumoşi). de beaux enfants (nişte copit (frumoşi ș. 

Adjectizul vie (ozei[). întrebuinţază, înainte d 
un substantiv începător cu consonantă sau / aspi- 
rat forma întăf un vieux chien: înăinte de vnul ce 

“începe cu vocală sau h mut ambele forme indife- 
rent : iar la plural forma întăia: 222 vea o/fficier, 
un viel o/ficier (un vechiu ofițer). de vicux jardi- 
niers. de vieux oficiers ş. a. 
_V. Formele “masculine terminate în c schimbă 
pentru femenin această consonantă în gz şi apol a-. 
„daogă caracterul genului femenin. public (public) 
publique, ture (turcesc) turque; caduc (căzător) ca- 
duque ş. a. 

Escepţie. Adj ectivele următoare: blanc (alb). franc”) 
„„(Sincer), sec (uscat), au femeninele : blanche. franche, 
s&che ; iar grec (grecesc). are grecque. 
VI. Adjcctivele. masculine terminate în caz au, 

forma femenină tocmat ca și “substantivele cu a- 
„ceastă terminaţiune. căci tuulte din aceste adjective 

1) Forma Vel se în'rebuințază şi înainta de conjucţia et: voi!a le val 
„et noble habit. 

2 Franc, în iuțăles de popor are femeninul regul ,t franque.
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sunt în acelaș timp și substantive. Forme masculine; 
cu această . terminaţie şi cu înţeles esclusiv adjec- 
tival, sunt următoarele: anterieur (de dinainte). pos- 
teriur (de dinapot). supericur (de sus). inferieur (de 
jos). 'citerieur (de dincoace), ulterieur (de dincolo). 
și trei comparative: meilleur (ma! bun). majeur (mar 
mare) şi mincur (mal mic) ; ale căror forme feme- . 
nine se cipâtă adaogînd terminația mută e: supe- 
rieure. citrieure. ş. a. (pentru celelalte adjective a 
șe vedea substantivele în cu). 

VII. Adjectivele următoare au forme femenine 
foarte neregulate : | | o 
doux  (dulce)—douce dissous (deslegat) — dissoute 

„faux  (falș' —fausse | frais (proaspăt) — fraîche 
roux  (roş) —rousse! favori (favorit) —favorite .. 
long  (lung)—longue| muscat (mirositor) — muscade 
absous (ertat)-absoute| malin (râu) —maliane 
„oi  (tăcut)—coite | benin (blajin) —benigne 

tiers. (al z-lea) — tierce 
jumeau (gemen)  — jurielle 

i "CAPXXIL 
Comparaţia adjectivelor. 

39. Adjectivele calificative arată însușiri de deo= | 
  

malade — bolnav-ă ne fait pas — nu face | 
Vhabit(m)  — haina * le bonheur  — fericirea - 
dechire — sfăşiat - | vicux —. bătrin 
lambition (£.) — ambiția: sera va. - 
ia “source — isvorul . | le citoyen , — cetățanul 

_1e“malheur „— nefericirea | quand — cînd - 
le cousin  .— vărul on — cineva 
regu . — primit | doit — trebue - 

„le cadeau  — darul qui — care, cine 
Vargent (m.) — banii donn€ —dat 

- apprendre —.a învăţa (p. sine) 
> enseigner, — a învăţa (pe alţii)
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sebite grade.  Gradu/ pozitiv este acela în care în--. 
suşirea este socotită ca propriă, fără comparaţie + 
bon (bun), droit (drept). Gradul comparativ. a-- 
rată o însușire în raport cu alta sau cu sine şi este: 
de trei feluri: comparativ de superioritate, de aga-: 
dîtate şi de inferioritate. 

El.se formează punînd, înaintea pozitivului: pen-: 
tru -superioriotate, adverbul 4lus : large (larg. lat)— 

„Zlus large (mat larg). pentru egalitate, adverbul azss: 
  haut (inalt)—aussi haut (tot aşa de înalt): pentru: . 

inferioritate, adverbul zzorus: grand (mare) —moins 
grand (mai puţin mare). a | 

Gradul superlativ este numai de doue feluri; el 
se formează punînd. articlul definit ' (hotărit) înain- 
tea comparativului de superiotate şi de inferioritate; 
plus large (ma! larg)—le plus large (cel nai larg): 
—la plus large (cea mat lată); moins grand (maf 
puţin: mare) — la moins grande (cea mai puţin mare)... 
Tot asemenea și .la plural: les plus hauts (cel mai 
înalii)—les moins riches (cer 'maY puţin bogaţi). 

Oservare.. |. Următoarele trei adjective se com-- 
parează neregulat: 

1.  Goun—donne (bun, bună)—z//cur. nieillourey. 
„de mctileur, da meilleureş 2.  manvais —manuaise: 
  e 

” 39. 

1. Le pere de cet enfant est malade. 2. L'habit-de: 
non frere est dechir€. 3. Qui.a vu mes livres? Jiai-.vu 
tes livreș et tes piumes. 4. L'ambition d'un honmne est 
souvent la source de son malheur. :ş.. Mon cousin a. 
regu de ton maitre un tres beau cadeau. 6. Largent: 

ne fait pas le bonheur de homme. 7. Un bon colier 
sera toujours un bon citoyen.; 8. Quand on est jeune on: 

"doit apprendre, quand on cst vicux on doit enseigner.. 
9. A qui as-tu donne ton livre? Jai domne mon livre î: 
Vami de Charles, IN . Si NE
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(rău-rea) pire—de pire— a pire; 3. petit. petile (mic-ă) 
—moindre—de moindre—da moindyre. 

Comparăţia neregulată a acestor doue de pe ur- 
mă adjective se întrebuințază numa! atuncl cînd se 
arată o însușire nematerială, sufletească; conjuncția 
gue (de cît) leagă cet doi membri ai comparaţiunet 
Ce garcou est pire gue Vaulre (acest bătet e mai 
rău de cit cellalt). Inse: pzozz sou/ier est plus mauoais 
guc le ben (pantoful meu e mai rău de cît al tău); 
deci se va dice: Plieune Je grand a ct unu con 
gucrant moindre que Wapolton (Ştefan cel mare a 
fost un cuceritor mat mic de cît Napoleon). înse: 
Cette fille est plus petite guc sa compagne (această 
fată -e mal mică de cit tovarășa sa). 

II. “Mai este o formă de superlativ, format cu 
positivul şi cu adverbele: trăs, fort, extremement, 
infiniment; bon, tr&s bon (foarte bun), extremement 
„bon (nemărginit “de bun); această formă poartă nu- 
mele de superlativ absolut. 

Ods. 7slorică.. Acest duplu mod de comparațiă 
derivă de: la limba latină,_care avea Zlus compara= 
tivul adverbulut ap0/Zap2 şi mzzzas comparativul Luk 
parum (puţin): Z/us dete Zius, şi 7M071US-—1M007115 ; 
comparativele. ppei//eur, gire, moindre derivă 'de la 
comparativele latinești neregulate : zze/zorenz, Zejor 
şi zor. 
  
  EI 

căştizgat — gagne€ înalt... — haut 
plugul — la charrue , | larg-ă — large 
"espoziţia — Vexposition (f.) | tema! — 'le theme : 
anul — Tan (m.)  - | odaia — la chambre 

î . : „. * . , Englezul — PAnglais mai mulţi | plusieurs 
ograda  — la cour mai multe J 

acoperemîntul  — le toit | 
îndămincala..  — la commodite 

„7. fie-care — chaque (adj.) 
,
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Conjugarea verbului avoir (a avea) 

INDICATIE 
Present 

Jai, eu am 
tu as, el are. 
il a. el a(re) - 
elle a, ea a(re). 
on a, cine-va a(re) 

„nous-avons, not am (avem) 
vous-avez, voi aţi (aveţi) 

ils ont. et au 
clles ont, ele au 

Împarfait 

„Țavais. eu aveam 
tu avais. 
il avait !) 
nOus avions, 
vous aviez, - 
ils avaient, 

Passe defini 

JPeus, eu avut 
tu eus, 

il eut, 
” 7 

  

Passc îudefiui 
_- . E 

Jai eu,*eu am avut - 

tu as- eu, „» 
il a cu. _» 
elle a eu. » 

on a eu, » 
nous avons,cu » 

vous avez eu, » 

ils ont eu, »- 
elles ont eu,: » 

„- Plusgueparfazt 

Pavais eu, eu avusem 
tu avăis eu, 

il avait cu; | 
nous avions eu, . : 
vous aviez eu, 
ls avaient eu, 

"Passe anterteur 

'Jeus eu, am fost avut - 
tu eus:eu, 
il eut eu. 

1) Pentru scurtare ara lasat la o parte în conjngare persona III-a fe- 

  

_ meaină şi indefinită, scolarii vor fi.datori a le intrebaiața în conjugare. 

A 40, 

1. Moşul său are o casă marc, cl a căștigat un plug 

la exposiţia din acest an... 1. "Noi am vindut grădina 
noastră unuf Englez. 3. Ograda casei noastre este foarte 
largă. 4. Turnul .bisericei este înalt și acoperemintul 
său este frumos. 5. Vărul tău n'a făcut tema sa; cl 

-xa fipedepsit.. 6. Votaveţi toată îndămineala în această 
casă; ea are patru odăi şi fie care. odaie are mai multe 

scaune. - - ) 

  

x



Nous etimes, i 
vous eutes, 
ils eurent 

NOUS eumes eu 
vous eutes eu, 
ils eurent eu. 

Futur stuple 

Paurai, eu vol avea 
tu auras.; 

il aura. 
nous 'aurons, 
vous aurez, 
ils auront, 

Fulur compost 

Jaurai eu. eu vor fi avut 
tu auras eu, 

il aura eu. 
nous aurons eu, 
vous aurez eu, 
ils auront eu, 

CONDITIONNEL | 
Passt preniter 

Jaurais eu. eu aș fi. avut 

Prescut 

Jaurais. eu aș avea. 
tu aurais, „: tu aurais cu, 
il aurait. a il aurait cu, | , 
nous aurions, .. nous aurions eu, - 
vous auriez, vous auriez cu, . - 
_ils 'auraient, . ils auraient 'eu, 

Passe second ” | 

Jeusse eu, eu aș fi avut 

  

  

. tu' eusses eu,! 
il et eu. rr 

„nous eussions €eu,. - 

1e chăteau —: castelul | la cause : — ricin 
prete „-— imprumutat | haut — inalt 
le parapluie —. cortelul on doit — se datorește €crit. , — scris” la science  — ştiinţa . „la fidslite  — credinţa Linvention (£.)— născocirea 

“ Part (m.)  — arta, măestria |! la Grece — Grecia la gloire  — mărirea le berceau 2 leagănul 
VAllemand î) - — Neamţul, germanul pa . Vimprimerie  — tipografia 

'1) Namele de poponre se scrin cu Jiteră mare.
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vous eussiez.eu, 1 
ils cussent eu, 

SUBJONCTIIE 
Present (premier) 

Que j'aie. (ca) să am 
que tu aies, 
qu'il ait. 
que nous ayons, 
que vous ayez. 
qw'ils aient. e 

Prâsent second [impar fa:t) 

Que j'eusse. 
que tu eusses, 
qu'il eut. 
que nous eussions, 
que vous cussiez, 
qw'ils eussent. 

aie. aibl 
quil ait, să aibă el 

qu 'elle -ait. să aibă ea 
qu'on ait, să aibă cineva 

Passe (premier) 

Que j'aie eu. (ca) să fi avut 
que tu aies eu, 
qu'il ait cu. 

„Que nous ay0Ns cu 

que vous ajez eu, 
qu'ils aient cu, 

Passt second (Plusgueparf.) 

(ca) să am! Quej! cusse eu, (ca) să fia- 
“que tu eusses eu,  (vut 
qu'il eut eu. . . 
que nous eussions eu, 
“que vous eussiez eu, 
qw'ils eussent eu, 

IMPIE RATIF 
ayons. să avem 

ayez. să aveţi 
“qufils. aient, să aibă el 
qu 'elles aient. să ă aibă ele 

INFINITIE 
Present 

avoir, a avea 

ETER 

Passe 
avoir eu, a fi avut 

să fi avut 
  

- Le pere. de Charles a vendu sa miison au “gânâral. 
Gui a vu le château du 

parăpluie ă la: sosur de Pierre. 
roi? Nous avons prât€ notre 

As-tu dejă €crit au pere - 
'de ces enfants? Non, j'ai 6crit aux fils des voisins. 3. La. 

_Adelite du chicn est utile aux hommes. 5. Les arbres 
des jardius sont: hauts “ct tres: beaux. : 6.. On doit lin- 
vention de limprimerie ă un' Allemand. 7. La Grece fut 
le berceau des arts ct des sciences, .
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„__ PARTICIPE | 

Present „Passe absolu Passc relatif 
ayant, avind eu, avut ajant eu, avind 

(în trecut) 

    

„CAP. XXIII. 
“ Adjeetive determinative 

:40. În limba francesă adjectivele calificative se. 
pun obișnuit în urma substantivului, iar cele de- 
terminative stau ma! toate înăinte;. aşa că locul 

- articlului este ocupat tot-de-a-una de adjectiv. Ele. 
sunt de patru feluri: demonstrative, posesive, înte= 
rogative şi nedejinite (nehotărite). 

1. Demoustrativele sunt, la singular ce, cet (acest) 
pentru masculin şi cez/e (această) pentru “femenin ; 

„la plural ces pentru amîndoue genurile. 
Forma masculină ce se pune înăintea substanti- 

'velor începătoare cu -consonantă 'sau cu / aspirat. 
iar” cf înaintea celor ce încep cu.vocală său cu 4. 
mut, d. e. Ce Jardin (această grădină) cet enfant 
“(acest copil): Ces jardins (aceste grădinr), ces plumes - 
(aceste condeie) ; cette maison (această casă). _. 

Pentru arătarea apropiere sau depărtărei, se pune 
-adverbul < şi: /ă după substantivul precedat de de- 
monstrativ : .ce garțon-ci (acest băet de 'aicl), ce. 

  

  
  

ingrat  — nerecunoscător | vous-mâmes— vol inşivă le dâsert — deşertul produit  — produce „qui boit  — care bea | tout .  — ori ce (totul) - pardonnez — iertaţi . ” | hors ”- — afară de Pautre — altul * [la justice — dreptatea „ila pluie - — ploaia „„|le palais — palatul: 
scmblable  — asemenea (adj.) 
On peut  .— se poate, cineva poate 

_sacrifier — a jertfi, a da pentru. .
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garțon-lă (ace băiet de acolo), ces. Piumes-c, ces 
pla mes-lă, ş. a. 

2. Poseszoele sunt, la singular: mon (meu) ton (tău) 
sou (său) pentru masculin, ma (mea) ta (ta), sa (sa) 
pentru femenin; zotre (nostru-ă), vozre (vostru-ă), fer 
(lor), la plural : mes (mel), tes, (tăr). ses (săr), 7z05 
(noştri), dos (voştri), zurs (lor); mon gant (mănuşa 
mea), sa soeur (sora sa) ș. a. 

Odservare. Formele pzon, ton, son. deşi masculi- 
_pe, deprinderea a făcut ca să şe intrebuințeze în: 

loc de femeninele za, fa, sa, înăintea substantive- 
lor femenine care încep cu-vocală sau cu / mut. 
In limba franceză vechiă se scria zac, Zâyze 
precum se scrie azi lamie (amica), lâme (sufletul). 
în loc de Ja amie, la âme;: astăzi însă se serie 70 

„amie (amica mea), mon âme (sufletul meu). ton ha- 
bilite (dibăcia ta), son ambition (ambiţiunca sa).- 

..Întorogativele sunt: la singular masculin gue/ 
(ez, femenin guelle, plural guels, guelles., — Quel 
livre avez vous lu?— Ce carte aţi cetit? auelle 
plume est celle-ci? Ce- condeiu este acesta ? 

4 Nedefinitele sunt: azcun (m), aucune (f, nul” 
(m), zz2447e” (f.—niet-unu chague (m şi £), fout (m). 
foute (£)—he-care,” orl-care; guelcongue (m și 
certau (m), certaine (£) oare-care, plusieurs (în Şi 

_D), maiut (m), mainte (f)—mar mulți, mai multe : 
autre, (m şi f—alt-ă ; “guelgue: (m și f)—unu, o0>. 
câți-va, câte-va, câte-unu, câte-o. 

_ 49, 

"1. Le' cocur de homme ingrat est semblable a unt 
desert qui boit la pluic et ne produit rien  2."'On peut 
tout sacrifier aux amis, hors lhonneur'et la justice 3. Ou 
as-tu”vu le roi? -Jai vu le roi au palais. 4. La richesse: 
et le luxe' sont. dangereux. 5. Pardonnez  souvent aux 
autres, jamais ă vous-memes. 6. Le parapluie de Charles: 
est dechir€. 

a
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Odservare, |. Unele din aceste adjective se în- 
trebuinţază și în plural, altele numar în singular, 
Adjectivul Zozţ, foute, aflindu-se înaintea unul sub- 
stantiv articulat, are înțelesul de: tot-ă, întreg-ă : 
Tout le jardin—intreaga grădină, toute da ville. 
tot-orașul,: Zou/ zu Beuple-un popor întreg. 

Tot ca adjective nedefinite se pot considera: 7e/ 
(m), Ze//e (f)—ast-fel de, cutare, și prâyze (m și f) 
—-același, aceiași, chiar, însuși, însăși: 7 țel livre; 
e meme enfaut. 

II. Adjectivul cerfazu, se pune și în urma sub- 
stantivelor : a certain Bure (0 carte oare-care),. 
un lore certain (o carte anumită), iar quelconque 
numa! după subs: un habit quelconque (o, haină 
oare-care). 

Conjugarea verbului âtre (a îi). 

        

| INDICATIF a 
Present . Passt indefini 

Je suis, eu sunt Jai ete, eu am fost - 
tu es, . tu as €t6, 
il est, iad 
nous sommes, nous avons €t€, 
vous ttes, | | vous avez cte, 
ils.sont, - . ils ont €t6, 

_ ÎanBar faat „+ Plusguegar fait" 
J'âtais, eu eram ! Pavais cte, eu fusesem 
tu -tais, - | tu avais ct€, ui 

"averea  . — la fortune plăcerea — le plaisir ful — le fils luat — pris . imitează (ei) — imitent : [lupul . ; —le loup obicinuit — ordinairement | se vorbeşte — on parle jertfeşte — sacrife 7 adese ori  — souvent “datora  — le devoir bogăţia : * — la richesse 
„N



99 

  
  

Împarfait " Plusguepar fait 

il €tait, il avait €t6€, 
nous €tions,; nous avions &t6; 

__vous €tiez, vous aviez €te, 

ils ctaient,, - . “ils avaient cete, 

Pass difini Pass€ anterieur 

Je fus, eu fut . Jeus cte. fusesem, 
„tu fus, -„ | tu eus ct6, 
il fut, E il eut etc, 
nous fumes, nous. etimes ct6, 
vous futes. "| vous eutes €te, 
ils furent, | ils eurent te, 

Futur. simple „o Futbutrr composă 

Je serai, cu vol'fi : | Jaurai cte, eu voiu fi fost 
tu seras, !'tu auras Et6, 
il sera,  ..- „il aura et 
'nouş serons, „N nous aurons €t& 
vous serez, .. "| vous aurez €t6, . 
ils seront, : "| ils auront 6L6, 

NR | CONDITIONNEL 

| Present Passt premier 

„Je serais, cu aș fi Jaurais etc. eu aș fi fost 
tu serais, - “| tu aurais 6t6, 

43. 

__1. Fratele vecinului are o mare avere. 2. Vărul tăua 
vîndut fiului meu cărţile şi condceile sale. 3. Copii imi- 
tează obicinuit pe părinţii -lor. 4. Un-om înțelept nu 
“jertfeşte datoria pentru plăceri. ş. Mama ta.a luat 6 
„carte de la vărul meu. ..6.: Cui ar vîndut tu calul tău? 
Eu am 'vîndut calul meu fratelul acestui soldat. 7. Cinele.: 
ssamănă lupului. $. Se" vorbeşte -adese ori de bogăţiile 
wecinului nostru.
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il serait, 
“nous serions, 
"vous seriez, 
ils seraient, Ş 

Lil aurait ct€, 
„nous aurions €te, 
vous auriez €t€, 

ils auraient €t€, 

Passă second 

J'cusse dte, cu aş fi fost 
tu eusses te, 

il et ete, 

nous eussions €t€, 
vous eussiez ete, 

ils eussent ete, 

SUBJONCTIE 
Present premier 

“Que je -sois, ca să fiu 
que tu sois, 
qu'il soit, 
que nous soyons, 
que vouș soyez, 
qu'ils soient, 

Present second (impar fait) 

Que je fusse, ca să fiu fost 
que tu fusses, 
qu'il făt, 
que nous fussions, 

„Passe fer 

Que jaie ete, 
que tu aies €t6, 
qwil ait ete. 
que nous ayons cte, 
que Vous ayez, te 
“qu'ils aient etc, . 
Pass€ second (pl. g. parf. ) 

Que j'eusse' ete, 
que tu cusses €t€, 

“qwil cât ete, 
que nous eussions tc, 

  

vaca — la vache 
oaia. . — la brebis 
capra — la chevre 
cumpărat  — achete 
berea — la bitre 
cerneala - — P'encre (£.) 
oţetul — le vinaigre 

„untul-de-iemn — Thuile (£) 
cârnea + —-la viande 
fata — la fille   

zaazara  -— Labricot (ni.) 
smochina — la figue 
momiţa ' — le singe 
tigrul — le tigre' 
leul — le lion 
imprumutat — prâte 
iată — voici 
untul — le beurre 
rău — mauvais 
se află „— oa trouve 

caictul — le cahier
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que vous fussiez, que vous cussiez €t6, 
qu'ils 'ussent, qw'ils cussent ctâ, 

IMPERATIE | 

sois, (să) fă: | soyons, să flm 
wil soit, fie el soyez, să fiţi quil sot, „| sovez, să 
welle soit, fie ea quils soient, să fie ei q , 

qu'on soit, să fie cineva | qw'elles 'soient, să fie ele 

: INFINITIE 
i Preseut Passe 

ctre, a fi . |  avoir ct, a fi fost 

PARTICPE. E 

Present . Pass absolu Passt relatif 

ctant, fiind - | cte, fost | . ayant ete 
* fiind (în trecut) 

CAP. XXIV, 
Numeralele. 

41. Numeralele sunt adjectivale sau pronomină- 
le, după cum se întrebuințază, în unirecu un sub- 
stantiv sau singure. | 
„Ele sunt: cardinale, ordinale, colectie, distribu- 

tive, fracțtonare “şi multiplicalive. 

„1:  Cardinalele sunt: un (f. unej—rj deux—2, 
    

_ , A | 

: Țăranii au vaci, oi și capre. 2. Eu am cumpărat . 
vin si bere, oţet și unt-de- lemn. 3. lată pîne și carne, . 
vin şi zarzare. 4... Noi am mîncat smochine şi cireşe, 
Aţi văzut voi. momiţe? Am văzut tigri și lei, - urși și -- 

- elefanţi. 6. Aveţi copii? Avem băieţi Şi. “fete. 7. Unde 
se găsește apă? -Aici se află bere bună, apa. este rea. 
s. Cui aţi împrumutat caiete: Verii vostri au cumpărat 

"cărți şi cerneală. .
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trois--3, quatre-—4, cinq—5, six-—6, sept— 7. lu 
—8. neuf-—g9, dix-—10, onze—11, douze—-12, treize 
—13+  quatorze-—14, quinze—13. seize—16, dix- 
sept—17. dix-huit—1$, dix-neuf—19, vingt—20, 
trente—-30, quarante—40, cinquante—:şo. soixante' 
-—60, soixante-dix—7o0, quatre-vingts— 50, quatre- 
vingt-dix— go ; cent—100, deix-cents-—200 : trois= 
cents— 300 etc.. mille . 1000, desix mille—2000. trois 
mille—300o, dix mille-—10.000. cent mille—-100,000. 
un million, un billion, un trillion Ş. a. IE 

„Odservare. 1. Cind de la 20 înainte este de nu- 
mărat o zece urmată de' nişte unităţi atunci zecea 
se pune înainte și unităţile în urmă legate prin o 
liniuţă : vingt-deux (22), trente-quatre (34) soixante- 
six. (66) ş. P | - | 

Cardinalul: un (une) se leagă prin conjuncţia ct: 
„Yingt-et-un- (21). quarante-et-un (41). | 

II. Cardinaiele sunt nevariabile după gen şi nu- 
mer, : Cu toate acestea zu (1) are forma zane (f), 
iar viugt (20) și cent (100), când sunt la plural fără 
să fie urmate de alt numeral primesc. caracterul 
s la fine: gua/re-oiugts (So), denv-ceu/s (200) trois 
cents(300) ş. a.. însă fără s: quatre-vingt-deux (82), 
trois-cent-quatre (304).— Cardinalul 5/2 (1000). în 
numerarea anilor ca date istorice ia forma 47: 
Nous sommes en milhuit cent-quatre-vingt-onze (sun- 
tem în- 1891). * e 

2) Ordinalele se formează din cardinale lăsîn- 
du-se la o parte vocala :mută e de la cele ce o 
posedă și adăogind finala—-fâpze pentru ambele . 
    

le papier -— hărtia „. |extremement — foarte |, la corbeille — coșuleţul | coute -- — costat la laine O — lâna la larme — lacrima „la maladie — boala grosse (f.) — marc, groasă. cause: — pricinuit le fruit. . — fructul 
la noix — nuca
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genuri (iar înainte luind articlu, așa de la /rozs (3). 
se formează (/e. Îa) troistăme, de la guatre—(le, la): 
guatrieme (al 4-lea). | 

Odsevări |. Intăiul se zice: (12) fremier  (f. la, 
premitre). al doilea, pe lingă forma regulată: (76, 
la) deuxiime are și forma: Je second (f. la se- 
conde): iar czug face (16, Ja) cinguieme (al 5-lea) şi 
eul (9), (e, da) neuoime (a 9-a). 

II. La ordinalele compuse, numat partea din ur-: 
mă este ordinală, celelalte remin cardinale: al 17- 
lea—/e dix-septiîme, al 21-lea—de vrngt-ef-untme,- 
al îqi-lea—/e cent-guarante-ef-untome. 

  

III. Numeralele onze (onzieme), huit (huitieme),. 
articulindu-se cu /e, la, nu se lasă vocala articlelor 
înaintea lor: le onze (al 1-lea), la huiticme (a S-a).. 

IV. Se întrebuinţează cardinale în loc de ordinale: 
a) la atributivele domnilor şi a împăraţilor: Chârles 
„dâuze (Carol al 12-lea), Zlenri guatre (Enric al 4-lea); - 
b) în-datele lunare: Ze six Aoril (a G-a zi a lui A-: 
pril), Je dix Septembre (10 Septembre), c) în espri-: 
marea anilor ca date istorice: - Pierre de Grand itou- 
ul cu mil-sept-cent-oingt-cing (Petru cel mare muri 

în 1725), în fine d) în indicarea paginilor şi a. ca- 
pitulelor unet cărți: Cerchez cela au chapitre dis: 
(dizi?me) Dage deux-cent-trois (căutaţi aceasta la 
capitol a al. ro-lea pagina 203). 

po 
1. On parle du malheur de ton ami. 2. As-tu de: 

Fencre?. Jai du papier ct des plumes. 3. Ma mere a 
achet€ une corbcille de cerises.: 4. Ton ami a un habit 
“de laine. 5. Oă trouve-t-on de bon vin? La maladie de: 
cet homme a causc beaucoup de peinc'ă sa femme. 6. Ta 
faute a te eztremement grande: elle a conte de grosses 
larmes-ă ta mere. 7. Le jardinier a des fruits, des. 
cerises,-des noix et des abricots. 

4
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“Wotă. -Cardinalele vîngf şi ceut cînd sunt între=: 
buințate ca ordinale nu primesc s în plural: voyez- 
cela page quatre-vingt; cet cvenement eut lieu. en: 
lan mil quatre-cent. 

3). Colectivele, formate de la cardinale prin adăo- 
girea terminaţiunel aie: dix (zece) — une dizaine:, 
(o zecime),!) vingt (20)—une vingtaine (o doueze-: 
cime).?) douze (12)--une douzaine (o duzină) ș. a.- 
lăsîndu-se de la cardinale terminaţiunea mută e. 

4). PDrstributivele, formate din cite doue cardinale: 
egale unite prin preposiţia &. - 

un ă un — (unu) cite unu . 
deux-ă-deux — (dor) cîte dor 
dix=ă-dix — (zece) cite zece ș. a, 

5). Fracttonarele, cari sunt: demi (jumătate), un ti-- 
ers(o treime), un quart (unșfert); restul se formează 
din ordinale și articlul indefinit: une cinquitme (o: 
cincime), une sixicme (o şesime) șa. o 

6). Ifulhiphicativele, sunt următoarele : simple— 
simplu, doudle—duplu (îndoit). 7r24/e—întreit,  gaa- 
druple-—împătrit, gututuple-— încincit, sextuple-—în- | 
șesit,—octugle— înoptit, decuple—iînzecit, și centug e: 
—insutit— În loc de celelalte se: zice d.e. în'- 

doue-zecit— dingi fois autant (de 20 de orl a-: 
tita), îmmiit-—pzi/le fois autant (de 1000 de ot: 
atitaj—ș. a. 

1, 
  

.1) Zece la un-loe, 2) Doue-zrei la un loc. i 
  Do ET O a a DI a n e e Ia   

TI ya — se află fertile „ — roditoriu-ă 
Ja Roumanie — Romănia le drap — postavul 
le champ  — cîmpul. . Fhabit (m.) — haina | 
donnez-moi — daţi-mi . | Poncle (m.) — unchiul (m.); 
la tante :. — mătuşa . on parle  :— se vorbeşte 

| | ressemblent — samănă (ci) 
“le ruban — panglica (cordeluţa)
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' | CAP. XAV. 

Pronumele. 

2, Pronumele sunt de 7 feluri: fersonate. 7re- 

„feste, Bosestoe, relative. demonstrative şi nedefinite. 

1. Pronumele personale se împart în conjunctive, 

cari stau tot de a una în calitate dc subiect sau. 

„de compliment în unire cu un verb. şi în absolute. 

cari se :întrebuinţază singure în proposiţii eliptice, 

a). Personale conjunctive. > 

  

  
      

Nominativ  Acusativ 

„[l. Je: eu me mă, pe mine - 

SS ÎȚI. fa tu le. . te, pe tine 

" *olu E, el /: il. pe el 

= elle . ea: _* a o, pe ea 

|. nous” noi nous ne, pe noi 

IL. zozs voi gous vă. pe vol 

3 Li el des îti 

S| "lee. ele: les le - 

Dativ i - 

3 | ze 1102, mie, imi. "mil o 

SI fe boi ție, ţil, ți 

| da (m. d), 
[nous nouă, ni 

Ş vous vouă, vi 

3] Zeur (m. £) li, 

46. 

[. Il y a des chiens qui ressemblentră de; lo 193. 

2. Cette femmea unc grande fortune ct de bzaux enfants. 

a, Donnez-moi du vin. 4. Nous w'en avous pas; nous 

ivons de la bitre et de bons fruits. 5. Matantea donne. - 

de beaux rubans ă ma socur. . 6. La Roumanie est un 

beau pays, elle a des champs fertiles et de bous vins: 

7. La maison de mon voisin a de petites fenâtres, mâis 

une grande porte. S$. Ton frtre a achet€ de bon drap - 

pour Lhabit de son oncle. 9. Ici on parle de bons livres.
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by). Personale absolute. 

Nominativ Acusativ 

x [le zzoi . eu: moi pe mine 
ÎS IL. zoz tu toi  -pe tine 
ej. el . lui pe el 

_“ă elle ea elle pe ea 
Nominativ | .Acusativ 

Î. z0us not 7i0us pe noi 
Ş [ur V0us VOI vous pe voi 
KI „Joz | cux pe er, pe dinșir 
3] “le//es ele elles pe ele, pe dinsele 

Dativ 

fă moi mie 
3 ă toi ție 
se ă Zuz lui, la dinsul 
3 | ă elle ei, la ea 
„| ă nos  noauă 
$] ă vous  voauă 
3) ă ez lor 
SS ă e/es lor 

„ Observare |. Formele pronumelor personale con- 
junctive nu sunt capabile de a.sta de cît în casu=: 
rile arătate, pe cînd cele absolute pot sta și în vocativ 
Şi ablativ, în toemai ca substantivele: Zoz, gati accuses. 
Zout de monde, tu seras une fois par tout le inonde 
  

  

le bord — marginea la plante  — planta 
la rivitre  —-riul . "| le general — generalul 
desagrcable — neplăcut-ă vaincu :  — învins 
vivent — trăesc. (ei) difforme , — schilod:ă 
la foret  — pădurea bon * . — bun 
quand — cînd Pecolier  — şcolarul 
pleur€ — plins chez —- la 

on s'amuse — petrece cine-va 
amtrement — amar (adv).
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accuse, Tu, cari acuzi pe toată lumea, vei fi acu- 
zat de toată lumea.— Je parle de lui, mais je nuc 
Parle jamais de vous. (Vorbesc: de dinsul dar nu 
vorbesc de vol nici o dată). 

II. Ca pronume personale conjunctive se între- 
buinţază și ex în locul absolutelor de Zu. dee, 
deus, d'elles) și-p (ă lui, ă elle, ă eux, ă elles): 
Zites vous content de votre hore? Sunteţi -mul- 
ţumit de cartea dv.? Jen suis tres content—cu sunt 
prea mulțumit (de dinsa). . 

-2.. Pronumele refleesive sunt: - 
Nominativ Acusativ Dativ 

conjuctiv : lipsește se (se) sc (sieși) 
absolut: soz (sine)  soz (pe sine) ă so? (sieșt) 

Ooservare. |. Pronumele. absolute. personale şi 
reflecsive, se întăresc cu adjectivul mâne. care se 
pune după ele și variază după număr: moi-meme: 
(eu însumt). nous- mâmes (noi înșine), soi-meme (sine 
însuși). cux-memes (et-înşi!). 

3. Pronumele posesive sunt: 
va] le men (al meu), E ien (al tiu), Ze sieu (al său). 

"| de notre (al nostru), Je vâfre (a voastră), Je eur 

| | (a lo) 
"%) Pronumele posesive: le nâtre, la notre, le votre, la votre, se seria tot - 

de a una cui âceent circonflex în inbele numere. 

a +, cf 

3. Ou as-tu trouv& ces beaux cailloux? Jai trouve ces 
cailoux aux bords des rivitres .de. mon pays. 2. Les 
fils du.voisin sont paresseux. 3. Les voix de ces pe- 
tit=s filles sont dâsagrâables. 4.-Les hiboux vivent dans: 
Jes forcts. 5. Ouand on.s'amuse bien, on trouve les car- 
navals trop courts, 6: Ta socur a perdu. ses joujoux, 
elle a amerement plcur€. 7. Le chou este une plante: 
tres utile, 8. Nos genraux ct nos soldats ont vaincu 
Pennemi de notre pays. 9. Ce petit gargon a les ge- 
noux difformes, il est un bon ecolier, 10. Jai pay€ Tes: 
baux, de ma maison. 

a ă 1 
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| da inicune (a mea). Za fienne (a ta). Za szenae (e sa). 
| Ja notre (a noastră), Za votre (a voastră), Za deur 

(a lor). 
Pluralul este /es zeus. /es szennes, des notres, les 

curs ş.a. | 
4. Relativele sunt acestea: gaz (cine. care). gaie 

(cc). guoz (ce), dont (de care. a căruia. cu care) și 
leguel (m), laguclle (f. care. ce: Jesquels, Însguclles 
(cari, ce). “Toate zcestea sunt declirahile afară de 
doul. În forma leguel. laguelle ș, e. de; da... sunt arti- 
cole: la venetiv și ablativ masculin. singular și plu= 
ral da, au, des. aux se scriu în legătură cu pro- 
numele: duguel, auguci. desgucls. auzgucls: la feine- 
nin singular preposițiile de și ă se țin separat: /a- 
guelle, de laguelie, ă laguelle, ş. a. însă la plural 
unite: desguelles, auxguelles, o - 
„Pronumele gaz (care), este de amindoue genurile; . 
genctiv de guz (sau doud). dativ ă guz. acusativ 
ue; genctivul de guz şi dativul d gui se între- 
buințează cînd e vorba numar despre “persoane; 

“despre lucruri se iau aceleași casuri de la Zeguel . 
“/aguelle; gue are genit. și abl. dout; acuz. tot gue. 
Totuşi, Zegael, laguelle se pune şi în locul numelor 
de persoane. : Neapărata întrebuințare a: pronu- 
melut eguci, /agucile în locul numelor de per= 
soane este atunci, cînd urmează după două sub- 

  

  

  

strălucit — brillant ci samănă — ils ressemb'ent 
poporul  — le peuple -Yom avea — nous aurons 
vechiii — ancien nefolositoriu-ă — inutile 
„Scump .: — cher septămăna -— la semaine 
cămila  — le chameau bogat „— riche 
animalul — Vanimal (m.) | venitul — le revenu 
selbatic  — sauvage doaue — deux 

cu cît... cu atit —.autant... autant 
pedestalul  - — le piedestal 
jos-ă — bas



109 

stantive de gen. deosebit, căci guz nar putea—cu 

forma sa unică-—să ne arăte la care gen se ra-. 

poartă: Tatăl acestei fete, care locuește această 

casă. va pleca mine; dacă tatăl locueşte se va zice: 

Le pâre de cette fille, leguel habite cette aison, par- 

lira demain: înse dacă fata locueşte se va zice: Le 

pâre de cette fille, lagitelle habite cette maison, Par- 

fira dematu. 

5). Pronumele demonstrative sunt: ce (acest, a- 

ceasta, celui (acela), cele (aceea): La plural: ce, cezz, 

celles.. Ca şi adjectivele demonstrative ele primesc 

adverbul cz pentru arătarea - apropierei ună per- 

soane sau lucru. și dă pentru a numi 0 persoană 

din depărtare: celui-ci (acesta), celui-lă (acela), celle-ci 

(aceasta), ce/le-/ă (aceea). 

- Cind aceste adverbe se pun după ce se scriu 

la un loc: -ceci (acesta), cela (aceea). perzindu-se 

accentul adverbului lă.— Ce este tot de a una urmat 

de un verb: esf fos frăre —acesta este fratele tău; 

el are această singură formă pentru amindoue ge- 

nurile şi numerile: CEfaz/ sa socur—era sora sa; 

ce sont eu qui n'y ont forci—să sunt acei cari-nau 

„silit la aceasta. 

6). Pronumele interogative sunt: gu? (care), gue 

(ce), gaoi. eguel. laguelle (care, cej.—Qu: se între- -: 

  

    

  

48, 

1. Fratele tău a v&dut cail noștri. 2. Ospeţele publice 

erau strălucite la popoarele vechi. 3. Şacalii sunt nişte 

animale selbatice, ei samină cu nişte lupi. 4 Acest om 

este foarte bogat, el are un mare venit de la chiriile 

caselor sale, 5. Cu cit sunt juvaerurile de scumpe, cu 

atît sunt de nefolositoare.. 6. Cămilele au bitături la 

genunchi. 7. Septimâna aceasta von avea doaue baluri. 

3. Pedestalurile acestor statui sunt prea joase, 9. Cucii 

sunt paseri frumoase. - 
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buințază pentru' persoane şi gue pentru lucruri. Ele 
au acusativul egal cu nominativul; gaz remine ne- 
variabil la plural, iar gue nu se întrebuințază de 
cît în singular.  Qaz frappe a la Porte ? — Cine bate 
la ușă? Qui voyez-vous lă?—Pe cine videţi acolo? 
Owest devenu votre fils?—Ce sa fâcut ful Dv.? 
In loc. de gaz. gue, se întrebuințază de multe ori 
forma prelungită (perifrastică): gaz est-ce-guz 2—cine? 
guz est-ce gue D—pe cine? gm'est-ce-gue P—ce? gm'est- 

ce-gue c'est gue P—ce? 
7). Pronumele nedefinite sunt: or ( on)-—cineva, 

guelgivun (m). guelgw une (fj—careva, autrut (m şi €) 
—altul, gersonne (m) nimene, rien (nimic). chacun 
(m), chacune ([)—fie-care, Lun, Pautre (unul, altul), 
Pun et Pautre (amândoi). guzcongue (ort-cine). 

Odservare. Onu ia articlu cind preced cuvintele: 
eț, ou, gue, st, şi de nu este urmat de un cuvint în- 

cepătoriu cu / sau c: sî /'or vzent—dacă vine ci- 
neva, s don commence (dacă va începe cineva), 
înse: sz on Je vozt se promener (dacă-l va ve- 
dea cineva primblindu-se) ș. a.  Persenzne și rien 
numai în unire cu ze au înţeles negativ, altfeliu în- 
“samnă cineva, ceva: je ne vois personne—eu nu 
văd pe nimine; je n'ai rien dit-—n'am spus nimica; 
    

gros — mare petit  OO— mic . 
le miroir «— oglinda.  .|toute — toată 
Vâme (î.) . — sufletul se compose — se compune 
la paresse — lenea poss&de — are, posedă 
regardez  — priviţi la grandeur — mărirea 
le guerrier. — resboinicul presque — aproape; mai 
tout — tot - | doux „.— dulce - 

Vimpertinence (f.) — obrăsnicia 
„ Poeil-de-boeuf (m.) — bageaua 
annoncent — vestesc (ei, ele) 
mangent -— mînîncă (ei ele) 
piqucat | — înşapi (ei, ele) 
comme o — ca
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înse: fersonuc serait—-z] si hardi pour cntreprendre 
zne delle chose ? Ar fi cineva așa de indrăsneţ pen-. 

"tru a intreprinde un astfeliu de lucru? Y-a-t-il rien 
de plus sublime que la mer livrce ă la fureur des 
vents? ste ceva mal măreț de cît marea lăsată 
în furia vînturilor? 

CAP, NAVI. 

Verbele. 

La ori ce verb trebue a lua în considerare for- 
a (activă. pasivă, reflesivă, neutră, unipersonală), 

„conjugarea (regulată sau neregulată), modul, l2 1 
ful. Bersoana și numărul. 

Un verb va avea forma activă cînd va putea'lua 
un. compliment: JZon fire biz un dzore (tătăl meu 
ceteşte o carte), şi forma ncutră cind nu poate a- 
vea compliment : Alen frere dort (fratele meu doar- 
me). Verb pasiv este acela al cărui subiett înfăţi- 
şază lucrarea ca primită sau suferită de persoana 
ce reprezintă : : Zon pere est trompe (Tatăl tău este 
înşelat). iar reflesiv atunci cînd fiinţa reprezentată 
de subiect face o lucrare ce se întoarce tot asu- 
pra sa: Vofre soeur se dive (sora voastră se scoa- 
Jă). In fine verbele unipersonale arată o lucrare . 

49. 

„1. Les yeux de.lhomme sont le miroir de son âme. 
2. La paresse ct limpertinence: sont de grands maux. 
pour les enfants.' 3. Regardez les aulx de ce champ,. sc 

"sont tres beaux. 4. Nos aicux, les Romains, €taienţ de 
braves guerriers. 5. Toute la richesse des paysans sc 
compose de bâtail. 6. Le toit de notre maison posstde. 
quatre ocils-de-bocuf. 7. Avez vous vu les feux des sol- 
dats de nos.ennemis? Les cieux annoncent la grandeur 
de. Dieu. .8. Presque tous lespays de P'Europe ont des 
ciels doux. 9: -Les hommes sont comme les animaux; 
les gros mangent les petits, et les petits piquent les gros”
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“făcută de.un subiect de a III-a pers. singular: Il neige 
(ninge), .il «est (este). Persoana care face acţiunea, 

„este tot de a una închipuită, numa! se reprezintă 
prin un pronume personal masculin. 5 

Conjugarea franceză este regulată și neregulată, 
“Moduri sunt şese, din care patru personale : 2 Ind 
cativul, Condiţionalul, Subjonetivul si Imperativul ; 
jară doue impersonale Îujinitioul şi gar ticrpul, 

Timpuri sunt tref: prezentul, trecutul şi oiitorul : 
«cele doue din urmă avînd deosebite grade (imper- 
fect, trecut definite... viitoru simplu. compus). In 
„genere timpurile se deosebesc în frimilive sau for- 
mătoare și derzvate sau formate. 

Persoane sunt îrci şi numere doue. 
Observare. La ori ce verb regulat se văd doue 

„părți: una s/ă/ăfoare, care se chiamă rădăcină. iară . 
„alta schimbăcioasă, care se chiamă terminaţiune şi 
„care variază după “mod, imp. fersoană şi număr, 
Astfel în verbul parler, partea 1 far/ este rădă- - 
-cina, şi er este terminaţiunea'; Je Barl-e, je parl-ais, 
nous far/-erons ş. a. aşa că pe cînd una remine 
„aceiași, cealaltă se schimbă” necontenit. 

TIMPURI PRIMITIVE şi DERIVATE. 

Din 4 conjugări regulate ce are limba franceză, 
“întăia se termină la infinitiv prezent în er: parl-er 
douner, a l-a î în 2r: fin-ir, te-nir. a III-a în dir: 

  

  

  

A 

_engage — tocmit elle tue: — ca ucide 
"habile — ghibaciu  .!le meme acelaș 
la gare' — gara, stația” !'la mâme aceiaşi. 

:S'appelle  — se chtamă la chose. — lucrul 
„la dame  — doamna : . | car | — căci 
:saportent  -- aduc (ci ee) | le renard — vulpea 
„admire . '—- admirat hi Pun: $ nici unul 
„de tous  — dertoţi * ni Pautre Î nici altul 
c'est f— este -- dit spune (el ca)
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pecev=0ir, dev-oir, a IV-a în ve: vend-re, pren- 
d-re.—Prin urmare cunoașterea conjugăre! unui verb, 
se face observind terminaţiunea infinitivului prezent 
de la acel verb. 

Timpurile primitive. sunt în număr de cf: 1): 
prezentul infinitivului, 2) prezentul indicativulut 3) 
participiul present, 4) trecutul definit (passc defini): 
și 5) trecutul participulu! (participe passc). 

De la întăiul se formează două timpuri: v72%0- 
rul simplu şi prezentul condifionalului ; de la al 
Il-lea: frezentul imperativuluă ; de la al Ill-lea :: 
împerfectul îndicativului şi Drezentul Ţ subjonctio ş: 
de la al IV-lea: prezentul JȚ subjonctio şi de la. 
al IV-lea : toate Ziwpurile trecute 'compuse (în nu- 
măr de 10).— | 

Verbe !) de conjugarea I (în er) sunt vr'o 3600; 
_de conjugarea l-a (în 27): 360 din cari 330 cu par- 
ticipul prezent terminat în: zssaz sunt zise regu-: 

  

1) Se înțelege că vorbesc de verbele regulate şi simple; de oare co nu- 
mărul celor compuse nu se poate mărgini. Ajunge să spunem că verbe: 
de conjugarea I se pot forma aproape de la ori ce substantiv, iar de con- 
jugarea II ca particip prezent în issant, de la ori ce adjectiv, ” 

    

  

50. 

1. Notre voisin a achet€ un buffie; ce bufle est noir 
et tres.beau. 2. Les Frangais ont de bons vias et les: 
Russes ont de beaux chevaux. 3. Mon pere a angage 
un jardiniere qui est trăs actif et tr&s habile. mais la jardi- 
nitre, sa femme, est paresseuse et presque toujours malade. 
4. Jai '6t€ aujourd'hui ăla gare, ou jai vu beaucoup de: 
passagers ct passagtres. 5. Le frere de la jardinitre.s'ap- 
pelle Jean. 6. Les pysannes apportent du lait et des 
fruits dans la ville, 7. Ton ami est un bon danseur, îl: 
a ct€ admire de tons, aux bals-de ce carnaval. 8. Un: 
flatteur ct un menteur c'est la mâme chose, car ni lun: 
ni Pautre. ne dit pas la verite. 9, Cette dame est une: 
bonne chasseuse, elle tue des loups, des renards et. 
des piseaux. Sa
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late, iar restul de 30, cu participul prezent în: 
anl. neregulate ; de conjugarea [IIl-a (în oz7): 6 ver- 
be regulate și 17 simple neregulate ; în fine de con- 
jugarea IV (în ze): 30 din cari numai vro 20 sunt: 
regulate, celelalte sunt neregulate (și defective). 

FORMAREA TIMPURILOR DERIVAVE D. 

1. Prezentul infinitiv. La acest timp dacă a- . 
dăogim respectiv pentru fie care persoană, în am- 
bele numere, terminaţiile: az, as, a, os, ez, out, 
căpătăm viitorul simplu :. parler, je parler-ai, tu 

" parler-as, il parler-a ş. a.; finir, je finir-ai, tu finir= 
as, îl finir-a, nous finirons ș. a. | 

La conjugarea a IV se lasă finala e: vendre, je 
vendr-ai. tu vendr-as, il vendr-a, nous vendr-ons, 
vous vendr-ez, ils vendr-ont: iar la verbele de 
conjugarea a ]ll-a: recevozr, devoir ş. a., după a- 
lipirea terminaţiilor az, as, a, os, ez ont, sa slă- 
bit mat întă! silaba oz în e dînd: je recever-ai, tu 

„"recever-as, il recever-a, și a., iar după aceea s'a 
şi perdut cu totul acel e în. cît azi se zice: je re- . 
cevr-ai, tu recevr-as, il recevr-a, nous recevr-ons 
vous recevr-ez, ils recevr-ont. 

Tot așa s'a întîmplat și la formarea prezentului 
condițional, care se capată punind la urma pre= 

3 

  

„1) Vezi tabloul fie cărei conjugări, pag. 110—113, 

  

ceasornicul — la montre zaharul  '— le sucre 
aurul! — Tor (m) - cutia — la boite 
vînat — chass€ Italianul  — Vltalien _ 
muntele  — Ja montagne | frumoasă — belle , 
ciobanul  — le berger ambițioasă — ambitieuse , 
brinza — le fromage | teatrul  — le thcâtre'- 
banii — Vargent, (m) | talentul  — le talent 
ceaiul -  — le the "| rară — rare 
cafeaua — le cafe Parisianu! — le Parisien - . - Li N
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zentului infinitiv. terminațiile azs. a2s5, azf. Zons, zez, 
atent. respectiv pentru fie care persoană din am- 
bele numere: parler. je parler-ais, tu parler-ais, îl 
parler- ait ș. a.: recevoir, je recevr-ais, tu recevr= 
ais. îl recevr-ait. nous recevr-ions ș. a. 

Observare istorică. 'Terminaţiunile az. as. 4, os, 
e3, out, sunt formele personale ale prezentului in- 

dicativ de la verbul avozr, dar cari s'au pus după 
verb și sau contopit cu el întrun singur cuvint: 
Je parler-ai, fu parler-as. 2 parler-a, însamnă : ex 
“am a vorbi, tu ai a vorbi. cl are a vordi. sau: 

eu am să vorbesc. tu al să vorbeşti ş. a. (cum este 
viitorul poporal în limba -romină). avozs. și avez, 
tocindu-se au dat ons. cz; iar terminațiile prezen- 
tului condiţional az, azs, az4, 70us. 7ez, atent, sunt re- 
măşi ți din impertectul indicativului de la avar: 
jav-ais. tu av-ais, il av-ait, nous av-ions. vous av- 
iez. ils av-aient. 
„2. Prezentul indicativ. imperativul prezent se 

formează, dacă lăsăm la o parte pronumele subiect 
de la persoana a Il-a singular şi dela! și II plu- 
ral. Cînd se face o poruncă indirectă, privitoare 
la a treia persoană singular sau plural. atunci se 
iau aceste persoane de la prezentele subjonctivului: 
qu'il parle (să vorbească el), qu'on parle (să vor- 

5l. 

1. Imperăteasa a dat un ceasornic de aur acestui vină 
tor. care a vinat lupi şiurşiîn munţi. 2. Ciobăniţa a adus 
brinză .şi lapte. ca așteaptă (attenăd) bani. . 3. Tatăl tău 
este bine-făcătorul fiului meu. Această doamnă este bine-: 
făcătoaria noastră, ca este guvernanta fiicelor norstre. 
5. Servitoarea a adus ceaiu şi cafe, unde este zaliarul? 
Zaharul este în cutie. 6. Italiencele sunt femci frumoase 
şi foartc amb'ţioase. 7. Am văzuto Parisiană la teatru, 
această Parisiani este'o actriţă. de: talent şi o cintă- 
zeaţă rară. .
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bească cineva), qw'ils parlassent (să vorbească - el), 
„quelle finit (să sfirsască ea), | 

Persoana a II-a a imperativului singular. perde 
pe s la conjugarea“I. dar îl păstrează la celelalte 
-conjugări. Această persoană fără s final este or- 
tografică. căci în limba latină încă nu era cu s. 
Acest s revine la conjugarea I de cite oră ur- 
mează una din particulele pronominale sau adver= 
„biale ex, parles-en (vorbeşte de aceasta), portes-y | 
ton cofire (du acolo cufărul tău). - Să 

3). Participul prezent, Acest timp la verbele 
de conjugarea I. III şi IV se termină în az, iar 
la-verbele regulate. de conjugatea II în 7ssanţ, fâ- 

„ Hâss-aat de la fiuir. De la această rădăcină, lăsîn- 
*du-se au/ la o pnrte se formează cele doue: tim= 
puri: imperfectul indicativului prin adăogirea: ter- 
“-minațiunilor az5. azs, az/, Zons. dez. atent, şi prezen= 
tul subjonetivului prin “punerea terminaţiunilor c, 
„65; €, 10us. dez, cul, respectiv la fie care persoană 
“în amindouc numerile-—l.a conjugarea a a III, e mut 
-din ultima silabă a rădăcinei se preface în dif. 
tongul oz, cînd terminaţiunea este mută : recevaut 
rădăcina zeccv : que je regoive, que tu regoives, . 

-qu'il regoive, qu'ils regoivent;.din contra : que nous 
recevions. que vous receviez, | | 
4). Trecutul definit, Acesta formează pe pre- 

zentul al II-lea (imparfait du subjonetif) al sub-. 
jonctivului, luînd persoana a Il-a sing. de la fasse 
defini. cate la toate conjugările se termină în s, 
    

vanătoarea . — la chassc . publicat  — public | 
“pădurea.  — la forât . | scrierea — 'ccrit (m). - 
Sunt . — sont drumul . — le chemin 
mănăsiirea — le couvent muri  —— 'mourut 

„arătat — montre |! luna — le mois 
- călugărul  — le -moine teatrul  — le thcâtre 
grasă . —- grasse doi, doaue — deux 

- i 
. . .
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şi adăogînd respectiv pentru fie care persoană în 

singular și plural terminaţiunile: se, ses, s4 S7045, - 

siez, sent ; aşa persoana l-a singular tr. def. farlas, 

ne va da: 

que je parlas-se la a HI persoa-[QUC Je parlasse 

que tu parlas-ses fă Mt mută que tu parlasses 

qu'il parlas-st pet veto ne: qi parlât 

que nous parlas-sionsțiti rs su: [que nous parlassions 

que vous parlas-siez (tă brecelentă que vous parlassiez. 

qwils parlas-sent | | qwils parlassent 

Asemenea și la celelalte conjugări: qw'il finit, 

qu'il regăt, qu'il vendit ş. a. 

3). Participiul trecut. Cu acest timp se for- 
mează toate timpurile trecute compuse. Participiul 

trecut are formă adjectivală variabilă după gen şi 

număr ; așa zarile (m), parlee (f), parles- (m. pl.) 

parlces (f. pl.) ; fini-finie, finis-finies : regu-regue, re- 

cus-regues ; vendu-vendue, vendus-vendues. 

  
  

52 

-1, Contele şi contesa sunt la vînătoare în această pă- 

dure. 2. Vecinul nostru are un măgariu și o măgăriţă. 

3. Ducele şi ducesa sunt la Paris. 4. Stariţul (egumenul), 

acestei monăstiri este un călugăr foarte bătrii. ş. Elve-" 

țiencele suut femei grase şi Elveţienii sunt barbaţi frumoşi. 
6. Aceasta doamnă este autoare, ca a publicat multe: 

scrieri. 7.: Acest bărbat este gicitoriu, femeia sa este: 

asemenea gicitoare.. 8. Soţia acestui bărbat muri de o: 

lună, el este văduv.: 9. Am văzut la teatru un turc, doaue- . 

“turcoaice şi o greacă. 16. Cui ai.arătat' tu drumul? Iu: 
am arătat drumul uncijidauce. 11. Turcoaicele și grecele: 
sunt femei frumoase. :



 MABLOURI 
de 

FORMAREA TIMPURILOR*). 

Îi OR 

*) Cifrele din parantese arată timpurile primitive, iară literele—tim- 
“parile derivate. : E 

1). Înfinitiv prezent, 2) inaicativ prezent, 3: partieipul prezent, 4) tre- 
cutal definit (passc dcfini), 5) participiul trecut (participe pass6) — a) vii- 
torul simplu, b) prezentul condiţionalului, c) prezentul imperativului, d) im- 
perfectul indicativului, e) prezentul 1 a) subjonctivului, f) Prez. 11 al sub- 
jonctivului, g) timpurile trecute compuse : (pass€ indefini, passe antârieur, 

- plusqueparfait, futur compost, conditionnel passc ], conditionnel passc 11, 
I-ier pass6 du subjonetii, Ll-e piss6 du aubjonetit, pass de l'infinitif, parti- 
cipe pass6 relatiţ).— Vezi formarea timpurilor pag. 105,
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__Conjugarea L-a a, , parler a vorbi). 

EI pi arler. 
je parleraz 
tu parleras 
il parlera 
nous parlerozs 
vous parlerez 

„îl parleroz/ 

(2) je parle . 
tu parles 
il parle 
nOUs parlons 
vous parlez 

____ 15 parleut 

(3) parlant. 
je parlazs 
tu parlazs 
il parlaze 
nous parlzous 
vous parlzez 
ils parlazenț 

() ) 

—
—
—
—
—
—
 

(d) 

—
 

[
n
r
 
S
e
 

e
 

e
 

[ 

| 
(6), 

| 
| 

(4) je parlai 
tu parlas 

„îl parla 
nous parlâmeă 
vous parlătes 
ils_parlerent 

(£) 

( que je parlasse 
| que tu parlasses 

pi qw'il parlâ/ 
| que nous parlasszozs 
| que vous parlasszez 
| qwils parlassez/ 

je parlerazs 
tu parlerazs 
il parleraz/ 
nous parlerzozs 
vous parlerzcz 
il parlerazezt 

[ 
| 
) 
| 
| 
| 

parle (5) 

parlons 
parlez 

que je parle 
que tu parles 
qwil parle 
que nous parlzozs 
que vous parlzez 
quwils parlezz 

  

  

(8) 

pai pari, tu as fard ş.a. 
îreus Parle, 
jav ais farii, 
-? 

. 

(5) parl6. 

| j aurai parle, 
j aurais arc,   j eussc Darie, 

que je "aie fară, + 
que j 'eusse farl, |: 
avoir farle,. 

+ ayant 'Barle,  



  

Conjugarea II-a finir a sf) 
    

  
  
  

VOUS finissez! 

2/5 finissent 

(2) fi ir 
e finiraz je finirazs. J J 

* tu Aniras tu Ânirazs ! : 
| il finira il finirazz (a) e (b) ., | nous finiro/s | nous finirzous . 

vous finirez vous finirzez 
| ils finiroz4 | ils finirazeaz " 

(2) Je " fiuzs 
fa fints finis 
27 finzt (6) 
N0US finissous finissons 

finissez 

  

(3) fazzssant 
| je finissazs 

tu finissazs 
il finissazs 

nous finisszozs 

vous finisszez 
_ils finissazen/ 

a > Jinis 
fa finas 

2 finat 

Nous finântes. 

vous finâtes 
25 finirenut 

(d) | 

(£) 

que je finisse 
que tu finisses 

| qu'il finisse: 
| que nous finisszozzs 

que vous finisszez 
| qu'ils finissez 

[ que je finisse 
„) que tu finisses - 

] qu'il finît 
que nous finisszozzs 

| que vous finisszez 
| qu'ils finissez/ 
    
    j aurais fini, 

fii , (9) Pa J, ai fini, | ] eusse fini, 
j, "'cus fini, que j'aie fini, 
j, 'avais fini, | que j'eusse fini, 
jaurai fini, - avoir fini, 

ayant fini,  
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(1) zecevoir 
je recevraz 
tu recevras 
il recevra 

(a) 

n
 

a
 

e
e
 
e
,
 

ils recevro: 

|. (2) Je regozs 
lu recots 
zl zregozt 

VOUS 

Conjugarea III-a, recevoir (a primi). 

nNOUS recevrozs 

vOus recevres 

J0US Feceyous 
recevez 

7ls zregozoeul 

II 

je recevrazs 
tu recevra7s 

il recevraz/ 
NOUS reccvrz045 

vous recevrzez 

ils recevrazen/ 

(b) ! 

ud 
  

regois 

(e) ) recevons 
recevez 

  

| (3) recevaut 
|. (| je recevazs 

| tu recevazs 
il recevaz (a) 

| 
| 

(4) Je zegus 
fat Fecus 

zi recul 

vous reţiites 
ls recurent 

nous recevions 
vous recevzez 

ils recevazeut 

120U$ VECI es 

- que je regoive 
que tu regoives 
quil regoive 
que nous recevzozs 
que vous receviez 
qu'ils regoiverz 

(e) !   
[que je regusse 

| que tu regusses. 
6) ] qu'il regi 

que nous regusszous 
| que vous regusszez 

„| qu'ils_regussez/ 
  

| (5) zezu 
ÎI j'ai regu, 

j'eus regu, 
j'avais' regu 
Paurai regu 
jaurais regu   

  

(9) > 
„jeusse rcegu, 
que jaie reşu, 
que j'eusse tegu, 
avoir regu, 
ayant regu  



  

3 
  

Conjugarea ÎV- -a, vendre (a vinde). 

(1) vendre 

je vendraz 
tu vendras 

il vendra 
nous vendrozs 
vous vendrez 
ils vendrozz 

(a) 

e
 

e
 

o
 

e
e
 

(b) 

je vendrazs. 
tu vendrazs .. 

il vendrazz 

nous vendrzozs 
-vous. vendrzez 
ils vendrazez/ 

  

o
 (2) Je veuds 

fu vends. 
zi vend 
Nous vendons 

vous vendez 
_2is vendent 

G) venaaut 
| je vendazs 

tu vendazs 
a] îl vendazț - 

a) nous vendzozs 
| vous vendzez 

ils vendaizut 

(4) Je vendis 
Zu vendzs 

- 2Î venadzt 
„72045 Vendîmtes 

vous vendiles 
245 dendirent 

(3). venduu 
j'ai vendu, 
j'eus vendu, 
j'avais vendu, 
j'aurai vendu, 
jaurais vendu, 

b) 

(e) 

O! 
| | 

(g) 

| vends 

vendons 
vendez 

que je vende 
que tu vendes 
qwil vende 
que nous vendzous . 
que vous v endzez 
qu "ils vendest 

| 

que je vendisse 
que tu vendisses 
qu'il vendâ/ 
que nous vendisszozzs 

que vous vendisszez - 
qu'ils vendissenz 

  
j'eusse vendu, 

_que j'aie vendu,: 
que j'cusse vendu, 
avoir vendu, 
ayant vendu,    
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Observări asupra unor verbe de conjugarea I- 

I. Verbele terminate la. infinitiv prezent în cer, 
ca placer (a pune), efflacer (a şterge), menacer (a 
ameninţa) ș. a. primesc o sedilă sub c (6) cînd ur— 
mează după c vocalele tari a sau o: il plaga, nous- 
menagâmes.” lar cele terminate în: ger ci manger 

(a mînca), plonger (a cufunda) ș. a.. cînd după e 
urmează aceleași vocale tari (a sau 0) în -termina=- 
țiune, intercalează un e mut, între g și vocalele a, 
o: nous mangeons, il plongea. 

II. Verbe ca mener (a duce), achever (a isprăvi). 
semer (a semana), cari au penultima mută, primesc 
accent grav pe e mut, cînd silaba următoare de- 
vine și ea mută:. je mene, tu menes. il mene, ils- 

menent; je s&merai, tu semeras ș. a. j ach&verais, tu 
achăverais, il ach&verait ş. a. | 

III. Verbe ca preferer (a prefera), posscder a) 
poseda), venerer (a onora) ș. a.. cari au în penul-- 
timă un €: (închis accentuat). schimbă accentul as- 
cuţit în accent grav cind silaba următoare este mută: 
je prefere, tu “preferes, il prefere; je possăderai, 
il venerera ș. a. 

Notă. -Nerbele terminate în âger ca: proteger” 

(a sprijini), assiger (a împresura), ş. a. de șiar trebui. 
. supuse la această regulă, cu toate acestea în autort. 

se găsesc păstrindu- Și accentul ascuţit:- je protege. 
„tu proteges, il assicge, nous assicgerons.  Totuși,. 

nu este o greșală dacă sar scrie: je protege, tu. 
protegerais, il protegerait. 

IV. Verbele „terminate în «/zr, eter, ca appeler 
(a chema), jeter (a arunca), ș. a. cari au penultima." 
mută, îndofesc consoanele / şi £ înainte de o si- 
labă mută: Ş'e 'appelle, tu appelles; il appelle, je jette,. 
tu Jettes, il jette, je jetterai, tu appelleras. - 
Notă. Următoarele înse în număr de 10, ŞI com=-
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pusele lor: acheter (a cumpăra), bourreler (a chinui), 
celer (a ascunde), geler (a îngheţa), ccarteler (a sfa 
șia în bucăţi), &pousseter (a scutura colbul). har- 
celer (a hărţui), marteler (a ciocâni), modeler (a- 
subția), peler (a jupi), de și terminate în e/er. eter, 
ele. primesc accent grav pe e dinaintea lui | şi t 
cind silaba următoare e mută: îl achete. tu harct- 
les, je modele, nous &pousstterons. nos habits, cet 
„homme bourrele ses enfants. 

V. Verbele terminate în er. prefac pe y îni 
înainte de o silabă mută; așa sunt: employer (a în- 
trebuinţa), nettoyer (a curăţi), ș. a. je nettoie, tu 
nettoies. il emploie, on emploiera, nous nettoierons.! 
Iar cele cari ca fayer (a plăti), dalayer (a mă- 

tura) ș. a. vor avea un a. înainte de y, păstrează 
pe Y neschimbat: je paye, tu payes, îl paye, je ba- 
layerai, îl balayera. E 

«VI. Verbe ca ouer (a lăuda), fuer (a ucide) ș.a. 
cînd sunt urmate de terminaţiunile Zous, zez, pri- 
mese. tremă pe i din terminaţiune: nous louions; 
vous tuiez. 

Observări asupra verbelor de conjusarea 
IL II si IV. 

Hair (a uri) perde trema la singularul prez. in- 
dicativ (je hais, tu hais, il hait, elle hait, on hait) - 
  

    

„la menagerie — menageria | enrou€ — răgușit 
on trouve  — să găseşte |il peut „— el poate 
rarement (adv.)— rar „| chapper — a scăpa 
parmi :: — printre chanter .  — a cinta 
le musicien — musicantul | tout le monde — toată lumea 
laissc — lăsat naif — copilăros 
il y avait  — ierau plhisicurs — mai mulţi 
la musique  — muzica -[ le dâserteur — fugitul : 

orchestre (m.) — trupa de muzicanți 
intelligent — inteligent, cu minte: 

a
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si la persoana Il singular a imperativului (nais). 

lar la pers. 1 și II passe defini, cum și la pers: 

III sing. a prez. IL subjonctiv păstrează trema în 

loc de a primi accent circonilex pe (nous haimes, 

vous haites, quil hait. qwelle hait, qu'on hait. 

Pleurir (a info) cînd sc întrebuințază în în- 

țeles figurat are participul prezent: /lorissaul, și 

imperfectul indicativ: je florissais. tu florissais. îl 

florissait. nous florissions. vous florissiez. ils floris- 

saient. |). E. Le commerce florissait dans Lanci- 

enne Egypte (Negoţul înfloria în Igiptul antic). 

Bânir (a blagoslovi) cînd însamnă sființit de 

către un preot, are participiul trecut: ben, be 

“pite d. e. du paiu denit (anafora).. de eau benite 

(aghiasma), iar cind însamnă binecuvîntat, are par- 

"ticipul trecut regulat: Geuz, benie,: Que tu Sois 

benie entre les femmes (să fit binecuvintată între 

femei). De conjugarea III sunt numai șesc verbe . 

"regulate: devoir (a trebui) recevoir (a primi). con- 

cevoir (a pricepe), percevoir (a“lua), apercevoir (a 

zări) şi decevoir (a înșela). Aa 

Participul trecut de la devoir, şi redevoir, com- 

pusul său. este dă. redă, dar numai la masculin 

singular, în colo se leapădă accentul circonflex. 
  

53 | 

1. Jai vu ă la mânagerie des lcopards mâles ct des 

ltopards femelles, des €lephants ct des pantheres. 2. Le 

traducteur de ce livre a ât€ une demoiselle. 3. On trouve 

rarement des femmes docteurs. 4. Parmi les music:ens. 

de Torchestre il y avait deux flites et deux, clarinettes. 

5. La basse de cette miisique est ernoutc, elle nuc pcut 

pas chanter. 6. Ton fiere a 6t€ la dupe de tout „le 

monde, i! est tres naif, 7. La sentinelle a 'laissc €chap- 

per plusicurs deserteurs. 8. Ces recrues sont tres jeuncs, 

„mais intelligentes. 9. La caution a pay vingt francs. 

10. Oi est le theâtre dans cette ville? 11. Ton frere ira. 

i la chasse avec moi. " =



Il sp
 

  

Mat toate verbele de conjugarea IV sunt nere- 
gulate. Așa sunt toate verbele terminate în azz- 
dre, erudre şi oindre, cum și prendre (a lua), cu 
compusele sale. și tonte cele ce zu un înainte de 
finala re a infinitivului. ca paitre, naître, mettre. 

Verbele regulate de pe, această conjugare, ter- 
minate în dre, ca pendre, tendre. renlre. repondre, 
mordre. cum și cele două singure în andre : cpau. 
dre şi ripandre au terminaţiunea d în persoana a 
II-a sing. a prez. îndicativ, pe ' cind 7rompre (a 
rupe)-şi compusele sale. cum și toate cele neregu- 
late (afară de vaincre--a invinge) au t ca finală 
la acea persoană, 

“AWotă. Conjuncţiunea condiţională si (dacă). cere 
anume timpuri; după ea nu se pune nici fuzur nict 
condittounel present sau passt [.—Cind în romînește 
urmează după conjuncţia dacă, un viitoriu, se: punc. 
în franceză, după sz.:presentul indicalioului : dacă 
voiu avea bani îţi voiu trimete și ţie: si faz de: 
Pargent je Cen enverrat -aussi ă toi. Cind urmează : 
în rominește. după conjuncţia dacă, un present de: 
condițional se pune în franţuzește după s7, imper-. 
fectul indicativ: AP'aș mîngăia mult dacă aș primi 
acum o scrisoare de la frații mel—7e me consale= 
rais deaucoup si je vecevais maintenant une letre 
de mes frâres. In fine cînd, după dacă, urmează 
un trecut de condiţional, atunci în franțuzeşte se 
pune după si plus-ca-perfectul indicativ sau tre- 
cutul al II (fasst ŢI) al condiţionalulur:—Mat fi în: 
datorat prea mult, dacă ar fi primit darul meu.-— 
  

  

vendu  .— vîndut | timide — fricos-ă 
tue . — ucis la prairie  -- livada - 
js. suis „— eu Sunt | le marchand — neguţitorul 
Poiseau (m) — paserea “joli _— frumușel, plăcut. - 
domestique — de casă 

a +
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Tu nvaurais brop obligă si lu avais veţi (sau s? tu 

cusses reţu) mon cadeau. - - 

D). Conjugarea interosativă. 

A VERBELOR AJUTĂTOARE ŞI A CELOR ACTIVE 

„43. La conjugarea interogativă pronumele su- 

biect stă în urma verbului:. ez szuf—je suis; sunt 

eu ?—suis-je ? eu am—j'ai: am eu?—at-je? eu sfir 

şesc—je finis; sfirşese eu ?—/nis-je ? | 

Dacă: verbul se termină întrun 2 mutla forma 

pozitivă, atunci acest ce se transformă în e închis prin 

primirea unui accent ascuţit: je donne (eu dau)— 

donnt-je ? (dau eu?—je parle—-eu vorbesc: garle-je? 

(voibesc eu ?) In timpurile compuse. participul trecut 

stă la urmă: am dat eu ?—a-je-dount ? a sfirșit el? 

A-t-il fini 2—Afară de forma aceasta, este o alta 

ma! prelungită (perifrastică), care se întrebuințază  . 

„des. pentru a înlătura o confusie sau pentru a a- 
vea o pronunțare frumoasă: așa se dice: est-ce- 

que-je-suis ?2—sunt eu? Est-ce-que-tu-parles? Vor- 

beşti tu? Această formă servește a esprima și o 

surprindere. : e o 
* 

5t 

1. Le canard ct les canes sont dans le. jardin. 2. Mon 

fr&re a tuc un corf î la chasse. 3. Ma soeur est la niăce. 

de ce vicillard, et je suis son neveu. 4. Les dindons sont 

des oiseaux domestiques. 5. Obest ton compagnon? Mon: 

compagnon est ă Paris.: 6. Les brebis sont des animaux 

“ tr&s timides. 7.-Ou est le bouc? Le bouc est les ch&vres 

sont dans la praire. 8, L.a vertu est rare parmi les hommes. 

9. Ce marchand a achete des bocufs ct des beliers, des 

boucs, des vaches ct des châvres. 10. Ce taureau est trâs 

joli. 11. Le belier, le bosuf ct le bouc sont des animaux 

domestiques. '12. Mon frâre a vendu une vache.et dix 

ch&vres. 13 Le. loap est un animal sauvage.
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Conjugarea nesativă, 

44. De regulă : negaţiunea este duplă, ne....pas, 
ne... point, ne....jamais, ne....rien, ne ...personne, ne 

„amgutre (mal nu); în conjugare, particula dintăt . 
ne urmează nemijlocit subiectuiut, iar partea a II-a 
urmează verbului; dacă este a se conjuga un verb 
la un timp compus atunci, partea Il-a a negaţiu- 
nel stă după verbul ajutător și înaintea participu- 
lui trecut:—cu sunt—je suis; .eu nu sunt—je ne 
suis pas: voiu vorbi—je parlerai: nu voiu vorbi— 
je ne parlerai pas;—am vorbit—j'ai parle; n'am 
vorbit—je n'ai pas parle ş. a. Partea II din ne- 
gaţiunea; pe...fersonne, stă la timpurile comquse după 
particip: Je nai vu personne (n'am văzut pe nime). 

„Conjugarea mixtă. 

- 45+ Formă mixtă de conjugare se cheamă aceea 
prin care se face întrebarea în mod negativ: nu 
vorbesc eu? ne parl6-je pas? nu vet cînta tu? ne 
-chanteras tu. pas ? 

In această «conjugare cel -dof membri! al ne- 
Saţiunei ocupă unul începutul și altul sfirşitul espre- 
siet, iar în mijloc se află verbul în formă întero- 
„gativă. La timpurile compuse, participiul trecut o- 
  

  

asemenca! — aussi | trăesc (ei) — vivent 
bătrîn (adj) — vicux - | se servesc — se servent 
fenomenul — le phenonitne | bacşișul — le pour-boire 

 Simplu-ă  — simple: "| cenuşiu * — gris 
se chiamă — on appelle hatirul  — le passe-droit 
dați” — donnez ast-fel . — ainsi | 
minunat . — merveilleux - calcă — transgressent 
Berlin — Berlin “| propriu-ă — propre . 
bunicul — le grand păre | cîştigul — le gain 
“bucata - — le morceau, la pitce 

cea "mai frumoasă — le plus beau, la: plus belle
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cupă locul din urmă după partea l-a a negaţiunel: 

m'ai-je pas donnc? Nam dat eu? N'aurais-tu pas 

regu ma lettre? mai fi primit scrisoarea: mea ? 

Resula de atragere.—-De multe ori în propo- 
ziţia: subordinată trebue să fie un timp care este 

cerut de timpul verbului din principală. Aceasta are 

loc între doue propoziţii din care una principală 

şi alta subordinată dreaptă sau nedreaptă—-şi a- 

ceastă regulă se cheamă regula de atragere sau de 

succesiunea timpurilor. 

1, De cite oră verbul principal se găsește la pre- 

zentul indicativ, la viitor sau la imperativ. verbul 

subordinat se pune la prezentul I: subjouetiv cînd 

"e vorba de a arăta o acţiune presentă sau viitoare 
şi la trecutul |, cînd e vorba de a arăta o acțiune 

trecută:  Ş"ordonue gue tu farles—poroncesc ca tu 

si vorbeşti, Fe veuz gue fu aies parli—vreu ca 

tu se fi vorbit; Difes-/uz gril nous reponde—spu- 

neţi-l să ne respundă.— Y'azrai voulu guwil arrive— 

voiu fi voit să sosească, ș. a. | 
  

- 2. Dacă verbul principal se află la un timp tre- 
cut (afară de viitorul compus) sau la urul din tim- 

purile condiţionalului verbul subordinat se pune la 

55. - 

1. Nepoţii acestui bătrin sunt asemenea bătrîni. 2. 
Curcubeele sunt nişte fenomene foarte simple dar minu- 
nate. 3. Unde sunt cumnații tăi? Ei sunt înct la Berlin. 

“3. Bunicii şi bunicele mele trăesc înct. 4. Se chiamă 
cap-de-operă, cea mai frumoasă bucată de artă. 5. Picto; 
rii se servesc de sprijinitorii de mînă. 6. Tatăl meu a cum- 
părat doue acoperitori de picioare, una neagră şi alta 
cenuşie. 7. Not avem trei ceasornice 'deşteptătoare şi mâi 
multe, scobitori de dinţi. 8. Unii oameni fac hatiruri pen: 
tru bani şi astfel calcă legile țărei (lor) pentru ciîştigul 
lor propriu. .9.-Daţi nişte bacşişuri acestor oameni.. 

7



121 

prezentul II subjunctiv. pentru a arăta o acţiune: 
prezentă, Și la trecutul II, pentru o acţiune tre- 
cută. - 

j'ordonnais 
j'ai ordonn€ 
j'ordânnai qu'il parlât (pentru presentși viitor): 
Veus ordonne | 
j'avais ordonne 
j'ordonnerais qu'il edit parle (pentru trecut) 
j'aurais ordonn€ 
j'eusse ordonn€ 

sau 

Oiservare. |. Cînd propoziţia subordinată arată. 
un adevăr general sau un fapt permanent, atunci 
verbul er se pune la prezentul I subjontiv, ori care 
ar fi timpul verbului principal:. Les auczens ne sa- 
vaii pas gue la terre tourne âutour du sole]. (Cer 
vechi. nu știau că pămîntul se întoarnă împrejurul 
soareluy), - 
  II RI 

tous les jours - (în) toatezilele | autrefois — altă dată 
la pluie — ploaia souvage  — selbatec-ă 
crient : — strigă ei: . | la chemise — cămeșa 
pendant — în timpul elle veut — ea vra 
la nuit — noaptea | ctrepayte — a fi plătită 

Jen vois — văd (de acestea) 
pluvieux — ploios 
le chat-huant — huhurezul 
plaintivement (adv) — plingător , 
le service — slujba, serviciul 
le- chemin de fer  — drumul de fer 
la blanchisseuse — spălătoreasa 

le tire-bouchons — opua de scos. 

instrum. de scos 
 îşivărit ciubota 

instrum. de ţinut 
"nişte hirtii îa un loc 

le tire-bottes:-: . 

le serr&-papiers ! —
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b) Verbe reflesive, 

46. Verbele reflesive se conjugă în toate modu- 
„rile personale*), cu cite doue. pronume, cel subiect 
şi cel compliment (drept sau nedrept): iar la mo- 
„durile nepersonale numai cu pronumele compliment 
înainte. În timpurile compuse verbele reflesive se 
„conjugă cu verbul ajutător î/re (a fi)—şi nici o dată 
.cu avoir (a avea) cum se face în limba romînă și - 
în germană.—Ciînd verbul reflesiv are pe al doilea 
pronume la acusativ (compliment drept), atuncf par= 
ticipul trecut prezintă forme variabile pentru gen 
«şi numâr; pe cînd din contra, participul remine ne- 
“variabil în timpurile compuse, dacă al doilea pro- - 
nume este la dativ (compliment nedrept). 

Conjusarea-verbului *habiller (a se îmbrăca). 

INDICATIE 
Present | Pass îndefiui 

- Je m'habille Je me suis „habille 
tu t'habilles - “tu tes habille - 

il s'habille - il s'est habille 

| +) Afară de imperativ în pers. II sing, 1 şi II plural. 

1. Ou sont tes compagnons? Mes compagnons ct mes . 
compagnes sont chez leurs grands-peres. 2.: As-tu. vu au- 

jourd&'hui un arc-en=ciel? 3. Jen vois tous les jours quand 

“le temps est pluvicux. 3. Dans cette forct il. y a des hiboux 

et des chats-hutans qui crient plaintivement pendant la 

nuit. 4. Tous les animaux domestiques ont tc autretois 
- des animaux sauvages. 3. Jai besoin- d'un tire-bouchons, 

«un tire-bottes et d'un serre papiers. 6. Les serre-freins 
sont des employes au 'service du chemin de fer 7, La 
blanchisseuse a apport€ nos chemises, elle -veut ctre 

payte, o.



Present 

elle s'habille 
nous nous habillons 
vous vous habillez 
ils s'habillent 

elles shabillent 
„Imp. e m'habillais 
„Pdef. je nhabillai 

F. je m'habillerai |: 

Passc 2ndefini 

- elle sest habillee 
nous nous sommes habilles 
vous vous tes habillts 

ils se sont habilles 

- elles se sont habillees 
Pgpf. je metais habille 
Paut. je me fus habille 
F, 17. je me serai habille 

CONDITIONNEL 

res. je mhabillerais... | p. Z, je me serais habille 

. ZI. je. me 

__SUBJO 

fusse habille 

NCTIE 

pres. Î. que şe m'habille | gres 77. que je m'habillasse 
2. Î.queje me soishabillcj fas 7/queje me fusse habill€ 

- habille toi 
qril s'habille 
qu'elle s'habille 
qu'on s'habille 

IMPERATIE 

habillons-nous 
habillez-vous A 

qu'ils s'habillent. 
_quw'elles s'habillent 

  
  

| (ils) aiment  --— (ct) iubesc le principe — principiul 
le Tyrieu — „Tirianul la sagesse — înţelepciunea. 
industricux  — lucrător celle — acea 

- patient — răbdător tous — toţi 
laboricux — muncitor en face —: în faţa 
instructiv — învăţător | la nature  — natura 
de beaucoup — cu mult !le conte —-povestirea 
sobre — cumpătat-ă | attrayant — atrăgător 

 menager. — gospodar | surpassait — întrecea 
le combat — lupta ! Telemaque — Telemacu 

Ă - nous sommes — noi suntem 
__ €taient  - —- erau 

“ce tablou . — acest tablou
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INTEINTTILE - 

pres. shabiller | Dassc s'etre habille 

PARTICIPE 
habille 

Observare. |. Cum se vele din acest tablou, pro- 
numele compliment stă. la imperativ după verb ; 

dar dacă două verbe.reflesive la imperativ urmea-. 
„ză unul după altul, atunci pronumele compliment 
al celui de al doilea se pune în urma verbului: 
“eve-toi et Phabilz—scoală-te şi fe îmbracă. — De - 
altfeliu această regulă se practică ș și în limba. romînă. 

Il. Ori ce verb” activ transitiv se poate—la tre- 
buinţă—conjuga reflesiv ; un număr de verbe din 

cari fac parte următoarele se conjugă numal re- 
Aesiv, pe cînd în romănește aparţin unele la forma. 
activă, altele la cea neutră (netransitiză), iar al- 
tele sunt asemenea reflesive. 

       pres. shabillant . ref. S'ctant habille 

  

  

  

_S'absenter -—a lipsi 5 senfuir a fugi 
S'abstenir — a seabţinea! s'tvanouir —a leșina 
Sadonner ——asededa | s'cerier  -—a striga 
se blottir —aseviri s'ccrouler —- a se dărîma: 
se demener —-a se sbate | si emparer--- a lua cu forţa 
s'empresser— a se grăbi | se souvenir— a-şi aminti: 

Ș. d. : Ă 

  

N LE 

1, Les bons enfants aiment leurs parents. 2.-Les Ty- 
tiens €taient industricux,. patients, laborieux, propres,. 
sobres et menagers.. 3. Le combat naval a 6t€ fatală 
nos ennemis. 4. La grammaire a ses principes generaux. 
5, Nous soinmes tous, €gaux en face «te la nature. 6. Les: 
contes moraux de ce vicillard sont attrayants et instruc- 
tifs. 7. On est heurcux quand on est content. 8. La sa- 
gesse de Mentor surpaissnit de beaucoup celle de Tele- 
maque. 9, Les ciels bleus de ces tableaux sont agrtables.



c.) Verbe passive, 

47. Verbele pasive sunt cele mai ușoare de con, 
_jugat; ele se conjugă tot de a una și în toate mo- 
„durile şi timpurile cu verbul ajutător cre (a fi) 

şi cu participul trecut, care variază după gen și. 
număr, —Aşa spre esemplu : a 

Pres. indic. | Pusse îndifinto 

je suis blâme 

tu es blâme 
il est blâme 
elle est blâmee 
on est blâme 

nous sommes blâmes 
vous €tes blâmes 

ai ct blâme 

Las ct » 

la cte » , 
clle a cte blâmee” 
on a ctc blâme 
nous avons ct blâmes 
vous avez tc blâmes 

—_
. 

ils sont blâmes ils ont cte blâmes 
elles sort blâmces - elles ont ct blâmces 

"Aşa că putem conjuga un verb în' formă pasivă 
dacă punem în urma fie căref persoane (de la toate | 
timpurile și modurile) a verbului ajutător â/re. par- 
'ticipul trecut a: verbului de conjugat pasiv şi fa- 
cem c1 acest particip să varieze în forma sa după 
gen și număr unde cere nevoia.  » ! 

Obseroare. — Se ştie că în romăneşte la verbul 
pasiv persoana care sufere acţiunea este reprezen- 
tată prin subiect, iar cea care face acţiunea stă 
după . verb reprezintată prin un compliment ne- 
drept precedat tot de a una de prepoziţiile: de, 
de către. — Aceste prepoziţii se traduc în -fran- 

  

sale — ses . ! cochet — coquet 
politicos - — poli schiop . — boiteuk 
frumuseţea — la beaute .| răutăcios — mechant 
singur — scul  . | acoperit cu — couvert (de) 
trainic-ă - — durable "nourul! — la nuce
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ceză ambele prin de sau zar. Prin de se traduc: 

cînd acţiunea verbului este zorafă, sau fiind ma- 

terială, provine de la un lucru, ca instrument 

fâptuitor: Ce gargon est aime de son fâre te 

de să mâre——acest băiet este iubit de tâtăl seu. 

și de mama sa.—Mon: ami fut frappe hier soir au 

milieux des tentbres Wun coup de pierre . amicul: 

meu fu lovit a seară în mijlocul intunericului de o: 

lovitură de pieatră—Prin zar se traduc prepoyi-: 

țiile de, de către, cînd acţiunea verbului esto ma= 

terială și rezultată din o precugetare sau silință - 

îndelungată, şi făptuită de persoane iar nu de lu- 

cruri.—d. e. AWotre vorsin a €tE asassine sur Ja route 

far un brigand—vecinul nostru a fost ucis pe cale: 

de cître un hoţ.—Insă dacă acţiunea materială este: 

rezultatul operaţiunei unuia din cele cinci simţuri 

atunci se pune preposiţia de în loc de gar: Ce-- 

gargon a volt une paire de bottes, îl ma te vu 

de personne—Acest băiet a furat o pereche de: 

cisme, el n'a fost văzut de nimene.— ot de se în-- 

trebuințază cînd acţiunea făcută s'a întîmplat pe: 

neașteptate: le ministre fut abandonne de tous ses- 

amis — ministrul fu părăsit de toţi amicii săl- 

“In multe cazuri alegerea între de și far se face- 

după socotința scriitorului. și dupe inţelesul ce vo- 

eşte să ne dea." 

  

55, 

1. Această fată este bolnăvicioasă. 2. Grădinăreasa noas-: 

tră este o femeie bună, fetele sale sunt proaste, dar har-: 

nice şi politicoase. 3, Amicele noastre sunt sincere și cre- 

dincioase. 4. Frumuseţea este trecătoare, virtutea singură - 

este trainică.. ş. Aceste domnişoare sunt foarte cochete: 

și neliniştite. 6, Am văzut un băet mut și o. fată schioapă. 

7. Această servitoare este proastă şi răutăcioasă. $. Su-.. 

vorile voastre sunt. foarte gentile. 9. Ceriul este acoperit. 

cu nouri groși şi deși. i
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d) Verbe neutre 
. (netransitive) 

48. Verbe neutre sunt acelea ale căror acţiune: : 
nu se rapoartă Ja vre-un obiect, ci numar se ara- 
tă ca făcută de un subiect: dori (a dormi), tom- 

„ber (a cădea) ș. a. Conjugarea la un timp simplu-a 
unui verb neutru este întocma! ca a verbelor active 
transitive; darla un timp compus, verbele neutre se: 
conjugă unele cu verbul aovoi7, altele cu verbul âtre.. 
Participul trecut al acestor din urmă “prezintă for 
me variabile după gen şi număr, așa în cit putem: 
spune că - pe cînd cele conjugate cu adoir samănă: 
în totul cu verburile active ; cele conjugate cu 2/7e: 
samână în timpurile compuse cu timpurile simple: 
de la verbele pasive: !) . 

INDICATIE | 
Je voyage, eu călătoresc "Jai voyage, eu am călătorit: 
tu voyages: -- | tu as voyage, 
il voyage il a voyagă, 

. N0us voyageons nous avons voyage, 
vous voyagez. vous avez voyag6, 
ils voyagent . ils ont voyage, 
PO 

. 
1) Am numit timpuri simpla „pasive pe cele care s2 conjugă cu un timp”. simpla de al verbului &lre: ae. je suis puni (sant pedepsit), şi compa- : se pe cele ce se conjucă “ca un timp compus de la verbul ctre; d. e.- javais €t6 puni (fasesem pedepsit), - IN 

  

apporte — adus | amenait — aducea. le cadeau  — prezentul | Pencre (f) — cerneala. 
“Tan (m) — anul - la tienne — ata - 
enfanta — născu . la marchandise — marfa 
lantiquite - — vechimea | le port — portul 
le perroquet — papagalul | nombreux  . — numeros. | 
Pamour (m) — iubirea la liberte - -  —libertatea. la flotte — flota le gout — gustul . 

le jeune homme — tînărul
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Jarrive, că sosesc : Je suis arrive 
tu arrives, ; tu.es arrivâ, 
il arrive „il est arrive, 
elle arrive > i elle est arrivce 

nous arrivons. : nous sommes arrives, 

vous arrivez. “vous €tes arrives, 
ils arrivent, : ;  ils sont arrives, 
elles arrivent : _elles sontarrivâes. 

Următoarele 14 verbe neutre simple și compu- 

-sele lor se conjugă numai cu verbul â/re; 

aller;* a merge mourir.* a muri 
"arriver, a sosi naître,* ase naște 

__choir;* a cădea partir“ a pleca. 

_. deceder, a muri retourner. a se întoarce 

"* eclore,*a eşi la viață! . sortir,* a eși 
&maner, a deriva tomber, a cădea 
entrer, a intra venir* a veni 

" Observare. „Două din compusele cu venzr se con- 

jugă cu adoz7; acestea sunt? contrevenzr (a contra- 
“xeni. a lucra în: contra) şi sulvenir (a veni în aju- 
torul cuiva). 

De altmintrelea mat toate verbele neutre se con- 
_jugă cu vercul adozr în timpurile lor compuse. așa 

  

*) Cele en * sunt neregulate, 

59 

x. Mon oncle a apporte€ de beaus cadeaux pour le nou- 

-vel an. 2. La servaute du voisin a un fol amour pour les 
-perroquets. 3. Ce bel arbre est un chef-d'ocuvre de la na-. 
ture. 4. La flotte. turquc amenait beaucoup de belles mar- 

.chandises dans nos ports. -5. Les maisons blenches sont 
“tr&s -nombreuses dans cette petite ville. 6. Le libert€ 
„grecque enfanta les grands chefs-d'ocuvre de Pantiquite. 
7. Mon encre est meilleure que” la tiennc, et ton goît 
„est sup&rieur ă celni de. tous ces jeunes hommes.
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d. e. marcher (a merge)—j'ai marche, fuzr (a fugi) 
j avais fui, zager (a înnota)—j'cus nagc ș. a. 

Unele verbe neutre se conjugă cînd cu avoir, 
cînd cu î/re în timpurile compuse; 'cu avotr, cîud 
vra cineva să arăte o acţiune sau o mişcare ce s'a 
făcut succesiv (treptat); cu î/re cind este a se a- 
răta ov stare sau o acţiune făcută deja şi remasă 
statornică; d. e. monter (a se urca), paz monti div 
fois cette colline—nVam urcat de zece ori pe acest 
deal, înse: je suis monte depuis trois heures sur cette 
colline— m'am urcat de tref ceasuri pe acest deal, 
adecă sunt trei oare, de cînd mă aflu stind pe el. 
"- Multe din aceste verbe, devin active transitive ŞI - 
cer un acuzativ (compliment drept) conjugate cu 
avotr—altele înse remîn tot de a una intransitive. 
Aşa verbul (luat mat sus) pzozzfer. n: ezemplul în- 
tăi este transitiv, în al doilea este intransitiv: iară 
altele—ca demeurer—remîn tot de a-una' intransi- 
tive: az demeură dans cette matson—am şezut în 
acsastă casă, sau Je suzs demeuri en chemin-—atn 
remas în drum.— Din aceste verbe cari să se conjuge, 
după trebuință cind cu unul cînd cu altul din cele 
doue auziliare, putem aminti următoarele: 

2 
  

accourir-a alerga în ajutor vieillir .-a îmbătrini 
apparaitre -a se arăta | demeurer -aă sta 

  
  

cesser - a înceta degentrer-a se degrada 
changer  -a schimba | descendre-a se pogori 
coucher  -a se culca &chapper -a scăpa 
croitre -a creşte monter  -a se urca 
debarquer - a veni la mal! passer  -a trece 

marea O — la mer lacul — le lac 
apa — apa rece -— froid (m.) 
“respindit — repandu băutura — Ja boisson 
sarat — sale berea — la bitre 
rău | — mauvais, moneda — la: mennaie
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“d6border - a eși din mal; cchouer -a cădea 

dechoir  -a cădea embellir - a înfrumuseţa 

decroitre - a descrește | empirer -a înrăutăți 

rajeunir. '-a intineri “| grandir -a se mări, acreşte - 

Ooscroăr). Multe verbe neutre schimbind auzi- 

liarul în timpurile compuse, își schimbă și înțele- 

sul: așa sunt: i 

convenir cu av3îr însamnă a plăcea, cu î/re) a se învoi 
demcurer | 
ester | 
Echapper . a scăpa din vedere, cu î/7c, 

aspune, ascrie din greșală- 

S a locui, + „ a reminea 

expirer cu dooîr însamnăa muri,  cud/re a sesfirși 95 

Bartr - „aluafoc arma „ a pleca 
Basscr -. „a trece, întrece „ a fi trecut: 

sortir 2 > a'scoate a eşi 

Verbe unipersonale.-.. 

Verbe uni personale sunt acelea cari se întrebuin- 

ţază numat în a III-a persoană singular. avind de: 

subiect 'pe pronumele masculin z/, dar fără ca a- 

cesta să se rapoarte la o persoană hotărită, sau la 

  

1) Acest verb e'ni e vo:La de Incruri se conjugă cînd cu -aroir cind. . 

_cu tre în acelaș înţeies de «d s: termina, ” 

60. 

1 Apa mărci este sărati și cca a lacurilor este dulce: 

2. Grădina voastră este fearte frumoasă, ea are copacii 

“și flori. 3, Sora ta este tare ostenită, ca ar vra (elle: 

voudrait) să se odihnească (sc: repeser) 4. Apa aceasta. 

este rece și proaspătă, beţi (buvez) încă o dușcă (un coup), 

amicul micu. 5. Băutura favorită acestui tînăr este (c'est): 

berea. 6. Moneda falși este foarte respîndită, se inșală 

"(on trompe) dilnic bieţii oameni. . 7. Beţi apă proaspătă, 
vinul este răă. - -



un Iucru, ci nefiind aceasta de cit o formă de es- 

presie: z/ Zoune (tună). î/ gel? (îngheață). In tim- 
purile compuse. verbele unipersonale se conjugă, 
de regulă, cu verbul ajutător avozr. cu toate aces- 
tea unele—cu deosebire cele refiesive—uniperso- 

nala— se conjugă cu cre. 

INDICAT TR | 
Brescut Ma 

il tonne, tună il sagit,. este vorba 

Bassc îndefini 

ii a tonn6, a tunat sil sest agi, a fost vorba 

. Bassc defini . 

il toarna, tună Hl sagit, fu vorba 

_ Întparfaul 

il tonnait, tună il s'agissait, era vorba 

| Plus-gue=parfail 

il avait tonn6, tunase [il s'ctait aşi, fusese vorba 

Basst antiricur a 

il eut tonnâ, a fost tunat iil se fut agi, a fost vorba 

| | Lutur A 

il tonncera, va tuna il S'agira. va A vorba 

Futuir I7 

il aura tonn€, va îi tunat lilsesera asi, va fi fost vorba 
  

est tombe — a căzut le brouillard — negura, picia 
“la rue — strada "| soumis . .— supus 
“le libraire — librariul la loi — legea 
appliqu€  — silitoriii - le remede  — leacul 
obtissant  — ascultătorii | amer — amar 
la tienne — a ta noble . — nobil-ă 
sera, - — va fi le mepris  — despreţul - 

“la socitte — societatea. le genie  — geniul 
la vengeance — răsbunarea



CONDI TIONNEL 

present 

il tonnerait. ar tuna |il s'agirait, ar fi vorba 

Bassi / | . 

il aurait tonn€, ar fitunat ilseseraiiagi. a fi fost vorba 

- fassă Ț[ 

il eât tonn€, ar fi tunat îl'se făt azi. arfifost vorba 

SUBJONCTII: 

present / 

qu'il tonne, să tune . |quiil s'agisse, să fie vorba 

| prisent II (împarf.) | 

qu'il tonnât. să tune * .|quil Sagit. să fie vorba 

Bassc Î 

qu'il ait tonn€,să fi tunatqu il se soit agi, să fi fost vorba 

pas. ZI (plus-gue-parf.) 

qu'il eât tonne, să fi tunat| qwilse fut agi,să fi fost vorba 

INFINITIE. 
freseut 

tonner, a tuna Isagir. a fi vorba 
    

GI, 

“7. Ceatte rue est la plus longuc ct la plus large de 

_4oute la ville. 2. La socur 'du libraire a une mei leure 

_conduite que ta cousine. 3. I6colier le plus appliqut ct 

le plus obfissant ă ses maitres sera. dans la socictă le 

citoyen |: plus actif et le plus soumis aux lois. 4. La 

_vengeunce la plus amire ct la plus noble c'est le mepris 

de son ennemi. 3. Ma plumeiest plus mauvaise que la 

tieine. 6. Ce rem&de est pire que Vautre. 6. Cesar a 

&t€ un genie militaire moindre que Napolcon ct supsricur ă 

Alexandre le Grand.. 7. Ton frăre est tomb dans un 

peril moins grand que moi. $. Le brouillard est plus 

Epais que Lair.



P. ss 

avoir tonns, a fi tunat !s'âtre agi, a fi fost vorba 

Barbierpe | 

tonn€ (invariabil), tunat 'agi (invariabil)vorbit. tratat 

Oiservări,— Verbele prin care se arată fenome=! 
ne naturale ca a. ninge (uezger). a ploua (Pleuvotr). 
a tura (fonner), a cădea grindină (grâler) se zic 
ai fersonale proprii: afară de acestea sunt și  al- 
tele cari se conjugă unipersonal, și atunci se zie 
unipersonale împroprii: aceste din urmă sunt sau 
verbe acutre sau reflestoc ; asa erriver (a sosi) î în- 
trebuinţat unipersonal 74 ârrive, insamnă. se întîm- 
plă ; fallorr (a trebui), 2/ faut (trebue), resulter (a 
rezulta), 27 resulte (rezultă) ș. a. 

laire (a. face). întrebuințat uniipersonal, are în- 
ţelesul de a /i: 17 fazt froia (este frig), îl fait chaud 
(este cald). il fait beau temps (este timp frumos) 
il fait du vent (este vint) 

voir (a avea). luat unipersonal în espresia: 7 
p « are înțelesul de : se află, se găsește. se găsesc: 
il y a de Iargent dans les montagnes de notre 
pays— se afiă argint în munţii țărei noastre. 

Pre (a fi). se întrebuințază unipersonal cu înţe- 
les de a ezistz d. e. Il est des hommes „qui sont 
extremement avares— ezistă oameni cari sunt peste 
  

  

voiţi (voi)? — voulez- -vous? | aş voi — Je voudrais. 
(eu) doresc — je desire | acuma — maintenant 
credincios ă — fidele ! sărac-ă  — pauvre 
cine vra?  — qui veut: ] procesul — le proces 
mărul — la pomme însemnat — important 
zarzăra — Vabricot (m) | acuzat — accus€ 
furat — vol achitat . — acquitte 
nevinovat  — innocent | a merge — aller 

primblârea — la promenade | 
că a furat -— pour avair vol : 

Pi



măsură sgireiți.—Est-il un homme au monde qui: 

ne se trompe quelquefois ? Este (esistă) om pe lume 

care să nu înșele cîte o datâ? , | 

Falloir (a trebui). întrebuințat cu un pronume | 

la dativ are înțelesul nu numa! de a trebui, ci și 

acela de a avea nevoie, trebuinţă; 77 me faut sor- 

fir—am trebuință să es, / sous faul de Largent 

„—avem nevoe. de bani.—lară espresia 7/ /e faut 

însamnă : aceasta trebue să se întîmple. să fie, să 

sc facă: ous vendrez votre maison, î] le faul— 

dv. veţi vinde casa. aceasta trebue să se întîmple. 

Limba franceză întrebuinţază unipersonal. verbe 

cari ar putea fi luate. personal, așa se zice: îl vient 

un enfant—în loc de a zice za enfant vient (vine 

un copil): il s'est r&pandu le: bruit que votre pere 

a fait banqueroute—în loc de: Le bruit sest re- 

pandu gue votre pire a fait bangueroule (s'a res- 

pindit zgeomotui că tatăl d-tale a eşit falit(mofluz). 

Toate aceste verbe se conjugă la toate timpu- 

rile și modurile afară de imperativ. - 

„Pronumele 7/ nu se lasă nici o dată. afară de 

cît în: fru importe (puţin pasă). în loc de 77 2 

“forte peu: mimperte (nu are a face) în loc de: z/ 

  

„62, 
[. Doresc. se am!) cărți bune și amici credincioşi. . 

. “Cine vra să aibă mere? Fratele tăii vra se aibă ci- . 

“reşe și zarzăre. 3. Tatăl meu a avut boi şi vaci, cl este 

acuma bătrîn şi sarac. 4. Grădinarul nostru a avut un 

process însemnat; cl a fost acuzat că a furat nişte bani, 

dar a fost achitat, căci cra nevinovat. 5. Unde voiţi 

să mergeţi? Aș voi se merg la plimbare, dar timpul 

este urit. | : 

1) Limba romînă întrebuințază foarte rar infinitivul; ea se serreşie de 

conşinetiv (prezent și trecut) în locul celor dnu€ timpuri ale inânitivului 

francez in franceză se va pune inânitivul în lozul conjinctivului_romă- 

_nesc, de cîte ori propoziţia aubordinată va avea d> subiect pe subiectul 

principalei, N , o : . o 
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7 "imporle ; peu s'en faut (puţin lipsește) în loz de: 
“41 seu faut (de) peu. | 

lată cele mil întrebuințate verbe unipersonale 
împropril : 

trebue il arrive - se întîmplă | îl faut - 
il împorte- face „| il est - ezistă 
il resulte - rezultă il faitjour - - e ziuă 
il. parait il fait chaud  - e cald PPE se pare pi , 
il semble il fait du soleil -. e soare 
il. sufiit = &ște destul | il fait du vent- e vînt 

il s'agit (de) = este vorba despre (de) 
il s'ensuit  - (urmează din aceasta) 
il y a - se află (s. pl.) se găsește 
il fait clair de lune - e lună 
il vaut mieux - e mail bine 
il vaut autant- tot atîta face 
il vaut la peine - face (osteneala) - 

Verbe neregulate, 

Verbe neregulate se chiamă acelea cari în loc să 
aibă o singură rădăcină pentru toate modurile și 
timpurile, ele au mat multe: așa în cît unele tim- 
puri simple 'derivate. au rădăcini cu totul străine 

  

  

averea — la fortune meteahna — le defaut 
înţelepciunea — la sagesse | barbatul — lhomme (m) 
isvorul — la source merită — merite 
sigur . sr: stima — Vestime (f£.) 
cinstea — -Yhonneur (m) | daţi-mi “ — donnez-moi 
sevîrşit — commis să mergem — allons 

-a videa — voir dealul — la colline 
areşala — la faute | pentru  — pour. 
orb-ă -. — aveugle | ochirea  —-lecoup— — d'oei] 

semenul -: — le pareil, le semblable:" 
consideraţia  — la consideration 
imprejurimile — les environs



A 

. 

ZICE 

A 
în ci 

Dacă nere- 

forme pentru mal multe mo- 

de la cari ar tre= 

șa. departe. ltatea unui verb meroe as 

imitive, 

> 

ilor pr 
ze cînd ar fi regulate. 

prezinte 
I sau persoane, atunci verbul se 

impur 

tim pur 
za, 

1 să se forme 
ular 

verbul să nu 

de cele ale t 
bui 

Ss 

duri. 
defect 

“e *S 
“SreruoAuo 

n
 

'Srea 
-JDAU9,[ 

î 
s
p
 

*puo) 
“e 

*S 
“SPuroAuo 

N) 
TRIIDAUDL 

i 
7 
c
a
p
 

1
U
L
Ă
O
A
 

u
a
 

. 

e
k
o
a
u
o
 | “1 

J
U
D
O
A
U
D
 SII 

Z
B
Ă
O
A
U
D
 

“A 

suoAoAud*u 
DIOAUD 

ŢI 
SDLOAUD 

7473 
oroaud, | 

(dapturr3 2) 
IDĂOAUȚI 

 
 

3 
uorre 

sirnb 
“zone 

“A 
o
n
b
 * suorţj 

snou 
onb 

“oppre 
p
n
b
 - "sort 

n3 
onb 

“ojpre,£ 
o
n
b
 : 

sp 
7 [7usS 

"UDIRAȚ 
S[I 

"ZOȚAI 
*A 

“SUOȚAT 
“U 

3TE-AT 
[1 

SIE-Ar 
na 

“STo-ar,[ 
: 5247 

"
p
o
 

- 
"
U
O
A
T
 

SII 
“ZOAI 

"A 
'SUOIŢ 

“
U
P
A
 

[7 
“Sta 

„n 
n 

“
r
e
a
 [ 

ir 
z
a
 

*2-172 
n
 

păn[uoo 
os 

osnduro5 
opranduur 

ul 
UzIŢe 

M
U
D
I
A
Ţ
I
E
 

S
I
 

SOIEI[E 
“A 

S
o
U
E
I
Ţ
E
 

“U 

[| 
[e 

S
e
j
[
e
 

n
]
 

„rege, f 

Z
o
e
 

"A 

S
U
o
Ţ
Ţ
E
 

*u 

S
A
 

n] 

sita. 
of 

“VU0A 
SI: 

A
 

[
I
 

(
0
3
1
0
 

2) 

I
V
 

 
 

27p0743p 
d
n
 

du 
[ 

+ 

  
    0
0
7
4
   

*27pU2 
"5947 

  709 
>ss9 7 

- fura 
*594.7 

  
 
 

7
 m 

V
I
U
 

V 
D
N
£
K
O
D
 

 



137 
  

Verbele. propriu zis, neregulate sunt în număr 
de 66; din cari doue sunt de conjugârea L-a; doue- 
zeci dea l-a: g de a Ill-a și 35 dea IV-a. 

Oiservări. Persoana a Il-a singulară. a impera- 
tivului de la a//er. este da (du-te), insă dacă este 
urmată de adverbul y (acolo), atunci ia un s: vas-y 
(du-te acolo), ceia ce va să zică, că numa! în acest 
caz este regulat derivată de la indicativ prezent. 

Cu particica de cuvînt cz. se face verbul seu 
aller (a se duce), care se conjugă întocma! ca a//er. 

Indicativul prezent de la a/Zer urmat de infni- 
tivul orf ciirui (alt) verb, dă o formă de viitor pe- 
rifrastic : je vais sortir (volu eși). nous allons par- 
ler (vom vorbi). ș. a.; pe cînd imperfectul indicat. 
de la a//er, şi cu infinitivul unur verb, servește a 
esprima că ceva era să se facă, dar că nu sa fa- 
cut: fallais sortir guand tu fus venu chez inoi—era 
să es cind af venit tu la mine: fa a//ais tomăber— 
era să cazi, | | 

| Galhicisme | 
L'habit va bien—haina vine (șede. prinde) bine. 
Cette plume va mal—. acest condeiu serie rău, 
Cela va sans dire—aceasta se înțelege de la sine. 
Il y.va de mon honneur, de ma vie—onoarea, 

viața mea este în joc. e | 
Comment cela (ga) va-t-il: Cum merge: Cum vă aflaţi? 

63. 
1... Acest om are o avere mare și copii frumoși. 2. Inţe- 

lepcinnea este isvorul cel mai sigur de fericire şi de cinste 
(onoare). 3. Amica ta a sevirșit a mare greşală. ca a 
fost crudă cătră sora sa care este oarbă şi 'schioapă. 
4. Fie-care om are cîte-o meteahnă, 5. Un ast-feliu de 
bărbat merită toată stima și considerația semeniior sei, | 
6. Daţi-mi o carte oare-care şi mai multe condeie. 7. Să 
mergem pe un deal ca să vedem cu o ochire tot: orașul 
şi imprejurimile.
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Observări. În limba romînă se zice: ferd apă, 
ferb lapte, chiăm (prin alţii) pe tatăl tău, ş. a. în 
franceză în asemenea caz se zice: je fais bouillir 
de Peau, je fais bouillir du lait, je fais venir 
ton pere ș. a. | , 

Courir, cite o dată -este transitiv şi atunci ia 
compliment drept,și-și schimbă înţelesul: Șaz cozru- 
de grands dangers—am suferit primejdil mari. 

Puir, este un verb transitiv şi cere un compli- 
ment drept, je fuis les hommes—eu fug de oameni 
Ș. a.» înse compus cu părticica ex, devine ncutru- 
reflecsiv !), s'enfuir (a fugi)—care se conjugă în: 
timpurile simple ca și fuzr. 
„_Dormir, încă se compune cu. ex, și dă forma: - 
s'endormir (a adormi). 

Partir, compus. cu re, dă forma repartir (a pleca. 
din nou) forma aceasta are și înţelesul de a începe 

“se vorbiască, a vorbi la rîndul său; în acest înţe- 
les elia în timpurile compuse de ajutător pe azozr.. 
Cit despre verbul repari (a impărţi) acesta este: 
regulat ca și fur: | 

Sentir, afară de înţelesul: a szwzţi, are și acela. 

  

1) Nentra-reflesiv: cu înţeles netransitiv, avind forma și conjugarea re-: 

  

  

flesivă, - 

ils vont  — ci merg. | rencontre: — întilnit 
le -logis — casa sortent  — lies ei, ele) 
le mois — luna . florissant — infloritoriu 
la semaine — septămîna decouvert — descoperit 
le jour — ziua acât — August 

„Tâge — vîrstă cetate | tUecembre — Decemwrie. 
PAmerique — America Jean : — loan 
Anvers — Anversul le sicele” — veacul, secolul 

Alexandre le: Grand — Alesandru cel mare 
nous partirons pour — noi vom pleca (la) 
nous rentrerons — ne vom întoarce 

"se rendant — ducîndu-se 
la caserne — cazarma
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de a mirosi; 1] sent le tabac—cl miroasă a tutun, 

Cette confiture sent la fraise—această duleeaţa mi- 

roasă a fragi. Cola sent Je mensonage (aceasta mi- 

roasă a minciună). a 

Seroir. are şi înţelesul de: a pune bucate pe 

masă le -oaspeţi: On nous a servi de tri; bonus 

mels—ni sa adus foarte bune bucate. 

Sortir. este şi activ transitiv; 77 sorfi/ an Bafer 

de la poche—El scoase o hirtie din buzunar. 

_ Mourir. are forma :. se zpzo0urir, cate însamnă a î 

aproape de moarte. a trage de moarte: Depechez- 

vous, on dit gue votre fire se meurt—Grăbiţi-vă, 

se zice că tatăl dv. trage de moarte. 

Revâtir se conjugă ca şi vor, dar are şi înţe- 

lesul: de a lua o funcţiune, un titlu: Vofrezire a 

dr veotiu de la charge de diputi— Tatăl dr. a fost 
însărcinat cu funcțiunea de deputat. 

Observare |. Verbul venir este cite o dată ur= 

mat de un infinitiv precedat de preposiţiile de sau 

ă: cînd înfinitivul ce urmează verbului ger, va . 

avea preposiţia de înainte atunct locuţiunea atată 

trecutul cel maY aoropiat (perfectum praesens).. Je 
pîens de sortir— chiar acuma am eșit, 2/ ocnait d'ars 

  

| 64. - 

1, Lian a douze mois, le mois a quatre semaines et 

une scmaine a sept jours 2. Alexandre le Grand mourut | 

a Tăge de trente-deux ans. 3. L/Ameriqăe fut decouverte 

en mil-quatre-cent-quatre-vingt-douze. 4. Nous partirons 

pour Berlin le huit aoât et nous rentrerons au pays le 

treize d&cembre. 5. Le modeste Jean a te le premier 

“dans la quatritine classe, Grâgoire a cte le .onzitme ct le 

paresseux Etienne fut le vingt ct-unitme. 6. Anvers ctait 

la plus florissante ville du monde au scizitme siccle.- 

7. Les €lăves 'sortent de la classe un ă un, et i!s vontau 
logis deux-ă-deux. 8. Jai rencontre hier une cinquantaine 
de soldats se rendant ă la caserne. .
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rzver—chiar acuma sosise. In asemenea locuţiune 
se întrebuințază numar prezentul și imperfectul in= -dicativului de la venir. Pa 

Cind innitivul, ce urmează verbului enir, va fi precedat de prepoziţia ă, atunci verbul vezi» are înțelesul de a se îz/ânzpla: Si tou Bere vteut i mort rir— dacă se va întimpla ca tatăl tău să moară: si Pou venait ă nous ofrir une telle occaston. nous ne Bourrious. da lui refuser—l)e “Sar întîmpla ca cine-va să ne dea o asemenea ocazie, nam putea “să-i refuzăm aceasta. | | , 

IL.  Imperativul verbului tentr, se traduce şi cu: na, na-ţi, na vă, foflim : tenez votre livre—--poftim cartea D-voastră: tiens la bouteille—na-ţi -stiela, butelia.—fenir mat are şi înțelesul de a afrua, a sta în puterea cuiva: Cola tient & Vous—aceasta „„atirnă de D-ta. | , 

* CONJUGAREA III-a 

Verbele neregulate pe această conjugare sunt în" număr de 9. Ele se conjugă precum urmează: . 

  = 

Carol V. — Charles Quint! . mila (măsură) —la mille Spania — PEspagne | imprejurimea —le circuit se născu _— naquit se 'vede —0n voit Februariu — Fevrier - în Rusia  —en Russie Sextu V. — Sixte, Quint (în vîrstă) de —âge de. inverşunat — acharn& . chiar 2 —meme Franţia  —.la France a suferi —souffrir. perderca .'— la perte slăbăciunca -' —la faiblesse de — depuis a devenit —est devenuce, peste — plus de | prinţ - .: —prince: 
“ oraşul Neapole: — la ville. de Naples! 

! - ” . 10 
ea ”
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que je sache. ue tu saches $e Po Se traduce și cu: 

pre cit ştiu (ă ce gue je sas); 7] est venu personut, 

gue je sache—n'a venit nimenc pre cit știu. eu.— 

Savoir bon gre—a fi recunoscător. Savoir autvais 

gre—a avea ciudă pe cineva. . 

* Valoir, are mai multe locuţiuni : ce/a ac daut (n'en 

vaut) pas la feine—-aceasta - nu merită ostencală ; 

“le jeu ne vaut pas la chandelle—nu face cit al (s'ar) 

da: chacun vaut son priv—chague - chose vaut son 

priv—fe care-i om. Tot lucrul are folosul său. 

Vouloir se compune cu ex şi dă locuţiunea: ez 

vouloir (a avea pismă, ciudă): Je' Pen peui—am 

pismă pe tine: Vous eu voulez ă mon frire—tu al 

ciudă pe fratele meu. | 

oir. are şi înţelesul de a v7zi/a, a merge să 

vadă. a primi în casa sa: Ce oieil/ard ne voit per- 

- soune—acest bătrin nu vizitează pe nimine? i ue 

gpeut doir personne.—kl nu primește pe nimene în 

casa sa, Venez me voir—vino la mine, fâ:mi o 

vizită. 1). ă - 

CONJUGAREA IV-a. 

Această conjugare are cele mat multe verbe ne- 

regulate. Pe cînd neregulatele de pe cele alte con- 

jugări aveau mai toate viitorul și condiționalul nt- 

regulate, acestea: le au. regulat derivate de la infi- 

nitiv. afară de unul singur (faire). care schimbă 

diftongul de rădăcina az în e: je ferai.. je ferais, 

şi altele. - a 

  

5) Preraloir (a cumpăni, a avea mai mulți sorți) are subj. pres, 1 re- 

gulat derivat: que' je prârale, 3 a. . : 

Prâroir ţa.prevedea) are viit : je prevoirai, 3. a. Cond. je prevoiraia. 

Touloir are împerativ: veuille, veuillez. şi cu înţeles de vă rog, 

bi nevoiţi. ” . -
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CAP. XXVII. 

Verbe defectivre. 

49. Am numit verbe defective, spre deosebire de 

cele propriu zis neregulate, pe acelea cărora le lip- 

sesc, unele moduri. timpuri, persoane sau numere; * 

adică ce nu posed forme complecte întrebuința- 
te în limbă. Din acest punct de vedere, verbele u- 
nipersonale sunt și defective ; dar aicea vom vor-- 
bi numai de cele despre cari nu s'a zis nimica încă. 

Conjugarea I-a. 

Pe această conjugare se aplică un nnmăr de 3 

verbe defective : - - 

1. Bayer (a căsca gura), - întrebuințat numai în 

espresia bayer aux cormilles (a căsca gura pros- - 
„teşte, a fi un gură cască). i 7 

2. Der (a fi deschis), are acelaș înţeles ca ayer, 

dar se întrebuinţază de la el, numai participiul pre- 
zent : bfaut—în înţeles adjectival (f. bcante) : oare 
lant (prăpastie gata să înghiţă). grucu/e bcaute (gură 
de animai gata să apuce prada). 
  

  

65. 

1.: Carol al V, regele Spanici 1) sc născu la 24 Februariu 

1500. 2. Papa Sixt al V. fu unul din cei mai înverșunaţi 

duşmani ai lui Enric al'IV, regele Franţiei. '3. Tatăl 

vostru este de 10 zile în orașul nostru, cl este nemîngi- 
iat pentru perderea celui mal bun amic al săii. 4. Orașul 

Neapole arc .peste cinci mile, de imprejurime şi $00,000 

locuitori.. ş. Se văd (cineva vede) în Rusia bătrîni de: 

So şi chiar:90 de ani cari nu aii a suferi de nici-o slăbă- 

iune. 7.: In 18Sr Romănia a devenit regat sub Carol 1. 
prinţ de Hohenzollern. $. Țara noastră are 5 milioane de lo- 
cuitori, şi Rusia are 'de 16 ori mai mulţi: 

  

». Cuvîntul francez le roi în aposițiune-se ia, fără aaticlu, iar numele 
de țări nnimat cu-prep, ce după roi, prince ş. a. :



„3. Bster (a! urmări un proces), întrebuinţază nu- 
mail prezintele infinitiv: La femne ne feut ester - 
en jugement sans “Pautorisation de son mari—fe= 
“meia nu poate cere în n judecată fără învoirea barba- 
tului, său. 

Conjugarea II- -a. 

„Conjugarea a 'Il-a are 7. verbe defective și și anume 
IL. Defaillir (a leșina) p. pres: defaillant (adj.) 

_passe def: je defaillis ș. a. pluralul indicat: nous 
defaillons, vous defaillez.” Alte forme'nu are. 

2, Faillir (a greşi, a lipsi), ind. pres. je faux, tu . 
faux, îl faut ş. a. dar singularul nu se ma! între 
buinţază de cit în espresiile,: le cocur me faut—mi- 

“e rău; au bout de Vaane „faut Je. drap—or ce lu- 
cru are un sfirșit.- 

Part. pres. “ faiilant, passc def. je faillis. Viitorul 
je faillirai, tu failliras.ş: a., cond. pres: je faillirais, 
tu faillirais ș. a. în loc de formele. je fandrei Je! 

faudvais, căzute în neintrebuința are— T impurile com- 
puse .le are pe'toate. Sa a - 

3. Perir (a lovi) ş: remas astăzi în espresia . Sans. 
coup ftrir (fără ase bate) « d. e. Conqutrir un pays 
sans coup ferir. - - - 
4 Gesir (a zăcea) sau: Gisr. are. formele : . 
git, n. gisons, v. gisez. ils. gisent (pres. ind.) : 
pres: : „gisant; ; imperf. indic: je gisais, tu gisais, ş. E 

  

rencontre — întilnit 2 je parlerai — voiii vorbi 

voit -  — vede. - plus tard — mai tărziu 
donn€  — dat ia le chemin — drumul: 

“est mort — a murit -| pleure' “ —-plinge 
“sale - — mânjit- | prete — imprumutat- 
je parle  —eii vorbesc | montre — arătat 

le crayon  — “condeiul de plumb 
"le cordonnicr — -cismarul Ă 

se souvient. — îşi aminteşte.



ag . 

Alte forme nu are. Acest verb se întrebuinţază 

“în inscripţiile de pe morminte (epitafe): ci-git (aice 

zace) le serviteur. de Dieu. (robul lui I)-zeu). | 

5. Zssir (a eşi) are numai participiul trecut; 

“issu (f. issue). 
6. Ouir (a auzi): forme vechi: j'ouis (aud). j'oyais 

(auziam), j'orrai (voiu 7uzi). oyant (auzind). —Azi 

se întrebuintază numa! la infinitivul prezent, la par- 

ticip trecut şi la timpurile compuse. 

7. OQutrir (a căuta, a cerceta din ordinul cuiva), 

Intrebuinţat numa la infinitiv prezent după ver- 

bele vezzz, aller. cnvoyer. 

Conjugarea III-a. 

Conjugarea IIl-a numeră 9 verbe defective: 

1. Afparoir (a se înfățișa) și comparoir, cu acc- 

laş înţeles, întrebuințate, cel întâi în espresia: 7/ 

appert de cele sentence—rezultă din această hotă- 

mire, se vede din ea; iar al doilea la infinitiv în 

espresia : assigner ă comparoir-—a polii pe cineva 

să se înfăţişeze (la tribunal, la judecată). | 

2. Choir (a cădea) uzitat azi numai la infinitiv 

prezent:  în/scriitoiil din: veacul XVII. sc-aiă în- 

  

| 66. 

Ton frâre me voit, îl est sur le noyer de son jardin 

2. A qui avez-vous donn€ de Pargent, d moiou ă mon 

frăre? 3. Je.vous parle, vous, pas ă cux, je leur par- 

Jerai plus fard. 4. Votre jardinicr est dans le jardin, je 

Pai vu moi-mâme. 5. Teslivres sont plus sales que les 

miens. 6. Ton frâre se souvient de la mort de Pempereur. 

7. Le gargon auque! j'ai pret€ mes livres est mort depuis 

trois jours.—sa mere le pleure amerement. „$.: Jai ren- 

- contr& homme dont vous'avez vu la maison. 9. Cest. 

_Penfant ă qui nous avons montre le chemin.. 10. La fille 

dn cordonnier, laquelle a &t€ chez nous, aura des livres. 

et -des crayons.
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trebuințate şi alte timpuri futur: je cherrat, tu cher- 
ras Ș. a. pass def: je chus, fu chus ș.a. p.pass& 
Chu (ehue. [.). pres. ind. je chois, tu chois. il choit, se. 
conjugă cu ctre. 

3. choir (a cădea ca termin,a cădea ca parte), 
întrebuințat la: p. pres: cc/cant, p. passc: cehi; în 
a 3-a pers. sg.a prez. indic, 2/ de/ozt ; passc def. j'e€- 
chus... futur : “p &cherrai... cond. pres: jecherrais... 
imperf. subj. que j echusse.. - Se întrebuințază de 
regulă numa! în persoana a 3-a singular şi plural. 

4. alloir a trebui, a nu ajunge, acelaș înțeles 
ca faillir), întrebuințat: unipersonal: Ind. pres: z/ 
faut: passc dcf. il fallut: p. passe falu: imp. ind: 
il fallait: p. indef; il a fallu. futur: îl faudra; cond. 
pres, îl faudrait; subj. pres IL. qu'il faille, pres. Ii: 
qu'il fallut. 

5. Chalvir (a încălzi), în limba veche avea toate 
timpurile. Din -Veacul al XVIII în coace n'are în- 
trebuințată de cit a 3-a persoană singular a prez. 
indicativ: 7/ ze pen chaut (nu mi pasă), Que uveu 
chaut-il (Ce-mi pasă ? ce-mi folosește?) - 

6. Pleuvoir (a ploua). are toate persoanele dea 
3-a singular dela toate modurile: il pleut (ploauă), 
  

dit — zis. loge — locuceşte: 
Vexcuse (f.) — scuza pendant — în timpul 
demandez  — cereţi ete — vara 
monsicur  — domnul c'est-a-dire -— adecă* 
proie — imprumutat | malpropre — necurat-ă 
VAnglais  — Englezul compte — socotit - 
mentir — a minţi ! le mombre — numărui 
indigne — nevrednic | c'est que  — fiindcă 
E contentez vous —, mulțămiţi- vă - 
7 capable — în stare, capabil 

cache. — ascuns 
- Pecriture (f.).. — scrierea, scrisoarea. : 

rendre —.a face să fie 
le sort :  — soarta
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il pleuvait (ploua). îl plut (plouă); il pleuvra (va 
ploua), il pleuvrait (ar ploua). qu'il pleuve (să ploaie). 
qu'il plut (să fi plouat). p. passc: z/z (plouat), 
nare particip prezent, — dar are toate timpurile 

compuse. E 
7. Seozr (a şedea), întrebuințat, în inţeles de a 

fi cuviincios. la toâte persoanele de a z-a singular 
şi plural, de la unele timpuri: il sied (șede bine) 
—Ce Chapeau vous sied; ils sicent, îl sicrait:— 
Participul prezent sfan/ sau seyant. Cel dintât se 
întrebuințază ca adjectiv, cu înţeles 1) de conve- 
nabil: il n'est pas sâant ă votre âge de faire de 
telles choses—nu este cuviincios la vîrsta d-vs. de 
a face asemenea lucruri ;—2) Șezătoriu, avind lo- 
cul. Ze Zrrbunal scant â Metz est le plus connu par 
lintegrite de ses magistrats— Tribunalul cu reșe- 
dința la Metz este cel mai cunoscut prin onestita- 
tea magistraţilor săt. p. passc szs (așezat), fi. szse. 

8. Soulotr (a obicinui)—întrebuinţat azi numai la 

GI | 
1. Ţai dit cela pour” avoir unc excuse. .2. Quc.dc- 

demandez-vous, monsicur? Les livres que je vous ai 
pretes 1). 3. Qui sont ces hommes-ci? Ce sont des 
Anglais. 4. Qui est-ce qui vient? Personne. 5. Le pa- 
lais ou loge le.roi pendant l'ât€ a quarante: deux chambres,. 
6. Mon ccriture est malpropre, c'est que la plume est. 
mauvaise. 7. Quiconque est capable de 'mentir, est 
indiguc d'âtre compte au nombre des hommes. 8. Chacun 
este maitre chez soi, c'est-ă-dire dans sa maison. 9. Per. 

Ă sonnce nec nous a vus, c'est qQuc nOus ctions bien cachâs. 

10. Ces enfants—ci sont meilleurs que ceux—lă. 11. Ne 
"faites pas de mal ă autrui.!: 12. Contentez-vous de votre 
sort, mais travaillez toujours pour le rendre meilleur: 

1)....que je vons ai prâtes—p? curi vi le am împrumnutăt, Să se observe 
că în romăneşte pe lingă relativ se pune şi prounmele personal ; iar 
participiul trecut remire nevariabil după număr și gen, pe cind în 

franceză, în propoziţii relativa nu stă de cit qte, iar p: urticipiul s: acoariă 
în gen şi nimăr cu numelş la care se rapoartă,.
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a 3-a persoana a imperf. indicativ : îl soulait (el a- 
vea obiceiu). 

Conjugarea IV.  - 

Defectivele pe această conjugare sunt următoarele: 
1. Bratre (a sbiera), are în întrebuințare numai 

persoanele de a z-a ale prezentului. indicativ. ale - 
fitorului şi condiționalulut prezent : il brait (sbiară), 
ils.braient, il braira, ils brairont; ils brairait, ils 

" brairaient. | “ 
„2, Drutre (a face sgomot), are formele: druire, - 

il bruit (pres. indic.), il bruyait (imperf. indic.), ils 
bruyaient (vijiiau). Participiul prezent Zruyant are 
înțelesul de adjectiv și însamnă sgonzofos,—fem. 
druyante. a 
3. Clore (a închide) şi compusul său cuclore (a 

închide cu gard), are participiul trecut : c/os ((f. close); 
preş. ind. sing: je elos, tu clos, il clât; imperativ: 
-clos, fiit şi condiţ. je clorai, je clorais. 

“4 clore (a eși din găoace, a se deschide o floare). 
întrebuințat numa! la infinitivul prezent, la participiul 

“trecut de/as (celose) și la a s-a persoană singular 
  

" bate —.- frappe arta - - . — Part (m,) 
„caută — cherche | ştiinţa — la science 
ceasul - — Pheure (f.) va veni  — viendra 
naşul | — la parrain spune — dis 
finul! — le filleul - aşa că — de sorte que 
mingea — la balle | a casă — chez moi 
guma — ia gomme nu faceţi — ne faites pas. 
Grecia — la Grece | inalță. „— releve 
leagănul -— le berceau |! în loc de — au lieu de 

„a umili — humilier | 
ci se'mbrăţişară — ils s'embrasserent 
cari samănă — qui ressemblent- 
cu cît. cu atît — plus... plus 
apasă | — opprime 
se ridică — se relevent
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şi- pl ural a timpurilor următoare: pres. ind: zi cclot,. 

dis dc losent;- futur simple: z/ celora, 15 celoront ș 
pres. du condit: z/ de/orazt, îls &cloraient; pres. Il, 

du subj. qu'il celose, qw'ils celosent ; E prezintă 

toate timpurile trecute compuse, în cari se con- 

jugă cu ajutătorul î/re. , 
5. Frize. (a frige), întrebuințat la prezentul in- 

finitiv, la singularul prezentului indicativ: Je fris, 

tu fris, îl frit; la întregul viitor simplu şi condi- 

ţional prezent, cari timpuri se formează regulat; 
la pers.. Il-a a imperativului singulur şi la parti- 

cipiul trecut: frit (frite).—In timpurile ce lipsesc;. 

verbul fazre ajută conjugarea acestui verb: Je Paz- 

sais frire (frigeam), je fis frire (fripsel) ş. a. 

6. Zuire (a luci), indic. pres: je us, bu Fus, zl 

uit, a. luisous, v. duzsez, îs luisent; pe pres: duz- 

sant p. passe /uz. | | , 
De la acest verb lipsesc: imperativul, passc de6- 

fini- şi timpul derivat de la acest din urmă; în cele-- 

lalte timpuri se conjugă ca zare (vezi verbele ne- 

regulate)... Da e Ie 
7. Puitre (a pasce), indic. pres: je pars, fu Daisy 

7] fait, n. patssous, vous paisscz, 1ls Baisseut: part. . . 

pres: faissaut; acest verb. are toate timpurile de- 

__rivate de la aceste doue primitive: fiitoriul şi con- 

- diţionalul se formează regulat: passe def. şi tim- 
  
  

  

6S. 

1. Cine bate la ușă? Este sora voastră, ca vă caută 
„de cite-va ceasuri. 2.. Nașul a întilnit pe finul său, ei. se: 
imbrăţişară unul pe altul. 3. Grecia fu leagănul artelor 
și al ştiinţelor. 4. La ori cine va veni spune că cii sunt. 
a casă la ori ce ceas din zi. 5. Tu şi eă suntem, din 
acelaș oraş, din acelaş district. 6. Nu faceţi rău altuia. 
7. Nefericirea inalță pe unii oameni în Joc să-i umiltască, 
S. Sunt oameni cari se asamănă cuo minge de gumă, aşa: 
că cu cît cineva-i apasă, cu atit se ridică mai sus. -
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pul formzt de la el lipseşte. participiul trecut: far 
este ncîntrebuințat; a paşte o turmă se zice: zener. 
(faire) paîlre un froupeau. | 

“8. Poiudre (a miji, a încolți), mare alte timpuri 
întrebuințate afară de innfiitivul prezent. precum și 
de fiifor şi de cond. prezent cari se formează re- 
gulat de la cel dintăi, neavînd de cit a g-a per- 
soană singular—/e jour commence ă poiudre (a 
miji de zică), PHerbe poiudra dans guelgues jours 
(iarba va incolți peste cîte-va zile)-—deriv. -subst. 
Ja fointe (mijirea). 

9. SSoudre (a deslega), n'are nici o formă între 
buinţată, dar are verbe compuse adsoudre, dissoudre, 
resoudre, a căror conjugare s'a văzut. 

10. Sourdre (a se ridica, despre apă). prez. ind. 
il sourd; ils sourdent; imperf. ind. il sourdra, prez. 
subj. qu'il sourde; o formă. de particip: source a 
devenit substativ: la source (isvorul) ca şi parti- 

“a înşela  — tromper este frig — il fait froid 
panglica. — le ruban a găsi - — trouver 
a uda . — arroser comoara — le tresor 
capitalul =— le capital | a lucra '—"travailler 

în toate dilele — tous les jours | 
„ la noapte. — pendant cette nut: 

stofa — Vetofte (f.) | silinţa -  — VYapplication 
minutul  — le moment ruşinea — la honte. 
puteam — je pouvais | averea — la fortune 
pragul  — le scuil i ridicat — €leve 

„Soarta  — le sort i societatea -— la socicte 
a immuia — amollir i. fac — font 

-a ruina  — ruiner | a consta  — consister 
regula  — la regle | mărirea — la grandeur 
"răbdarea — la patience |: prin — par 
a păşi. »  — franchir, gravir 

începutul — le commencement . 
gramatical  — grammatical | 
pe nesimţite — insensiblement !



170 

cipul femenin goinfe (de la poindre): de la com- 
pusul ressourdre este format substantivul Za 7es- 
source (venitul, mijlocul de traiu). 

11. Zistre (a ţese), formă veche, înlocuită azi - 
cu fisser; cu toate acestea ea a lasat în limbă for- 

ma fissu (f. 'tissue) întrebuințată în înţeles figurat : 
Mes jours ont toujours €t€ tissus de douleurs (zi- 
lele mele-au fost totdeauna țesute cu durerl). 

= 

CAP. XXVIII. 

Adverbele 

so. Sau definit o dată adverbele ca părți de 

limbă cari se pun pe lîngă verbe şi arată. însușiri 

de ale acţiunel acestora ; cea ce este adjectivul pen- 

tru subs/antive aceiași este adverbul pentru verbe. 

Afară de aceasta unele adverbe se pun și pe lingă 

  

69. 

1. Tatăl tăii înșală pe fratele meii. 2. Mama voastră 
cumpără în toate -dilele panglice. 3. Grădinarul'a udat 

florile, el ni va vinde şi noaut (de acele). 4. Cine intre- 
buinţază bine timpul, are tot de a una un capital sigur. 

ş. Este frig. va inghicţa la noapte. 6. Tu vei duce 

vacile la cîmp, şi cii voi duce această scrisoare la poștă. 

y. Fratele tăii a găsit o.comoară în grădina sa. 8. Se 

lucrăm tot de a una pentru binele nostru. dar să nu 

: înşelăm pe nimenc. a 

J. Innegreşte această stofă, ca ar fi mai frumoasă 

2. In acel minut cram așa de slabi că nu puteam păşi 

pragul. 3. Bine-cuvinteze soartea un început așa de bun, 

4. Aţi pricepe mat bine regulele gramaticale, cînd.aţi 

avea mail multă răbdare şi silinţă. 5ș.. Ce rușine, că 

4 

“ 

oamenii cei mai ridicaţi în societate fac să consteie: mă- 

rirea lor. în lux, prin care ci își îmmoaiă sufletele lor 
şi-(işi) ruinează pe nesimţite averea lor.



adjective şi participe pentru a le crește gradul ca- 
lităţei ce arată (compărinduele și superlativizîndu- 
le). cum și pe lîngă alte adverbe:- 7a soeur ap- 
Brend dien (sora ta învață bine): Ce gargon est 
ires Daresseur, i] est de plus paresseut de toute fa 
classe, Les ccolicrs paresseux doivent Ele styăre- 

) sont fres mal €- ment Bunis ; Ces dig Ies 

- 
17 

(rinduri 
crites ; Cetle fille ccrit trâs bien. 

1 

Adverbele. sunt de mat multe feluri: 
L Cabficative, cari se formează de la adjectivele 

de acelaș fel sau și de ln adjectivele nehotărite 
(indefinite): bon-bonne-âdv. Gozzement ; leger (ușor) 
icgere. adverb.: /îgâremeut, heureux-heureuse-adv : 
heureusement ș. a. Cea ce va să zică, că aceste 
adverbe se formează în regulă generală din forma 
femenină. a adjectivului și din sufiptul (adaosul la 
urmă) micut, 

Observare istorică. De unde * vine acest mod 
de formare al adverbelor calificative ? Acest fel de 
formare este de origină latină ; sufiptul zzex/ este 
  
  

demander  — a întreba 
la conduite — purtarea 
la campagne — ţara 
xecompenser — a resplăti 
bientât -— în curînd 
dernier — cel din urmă 

„la perfection — perfecțiunea 
visiter  — a merge”si vadit 
le magasin  — magazia 
Tindustrie (f.) — munca 
arsenal (m) — arsenalul 
le mâtier. — meşteşugul 
lavantage (m)— folosu! 

„ Pautorite 
= exceller 

la soumission 
tre en ruines 

  

F- 

| 

criminel — vinovaț  - 
vous pouvez — puteţi 
boire — a bea 
servent — Servesc 
la construction — clădirea 
le navire — corabia -. 
autrefois — altădată - 
suffit — ajunge 
il faut — trebue 
gagner — a cîştiga 
faire - — a face, ada: 
la chose — lucrul 
se servir  :— a sc sluji 

autoritatea 
—.a întrece, a escela 

supunerea 
a fi dărimat 

>
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"cuvintul latin pzenzfenz (minte) care chiar pe cînd se 

vorbia limba latină era luat în înțeles de pzod, felia ; 

și fiind de genul femenin, acest cuvînt nu putea a. 

se uni decit cu adjective femenine, astfel se zicea 

în latieşte: bona mente factum (făcut cu bunătate), 

devatamente (cu devotare), rara mente... (rar, în 

mod. rar). ș. a. | 

Pe urmă cînd în cursul timpului limba latină șa 

tocit terminaţiunile și i-au slăbit vocalele, zceste ad- 

verbe au devenit în gura poporului francez : bon- 

nement, devotement, rarement ș. a. Se înţelege de 

la sine că dacă adjectivul a avut o singură formă 

10, 

1. Je demanderai ă vos enfants quelle est leur conduite: 
ă a canpagne. 2. On a tromp& cepauvre garcon, sa 

mere a ct tute depuis plus dune semaine. 3. Si les 

lois ne, pardonnent pas au pauvre jorsquiil est criminel, 

par donncront-elles aux riches? 4. Jean Jacpues Rousseau, - 

DMontesguicu et Voltaire ont ctt les plus grands personnăges: 

du. dix-huitieme sitele, c'est ă cux qwon doit les grandes 

Jibertes de Ja France. 5. Vous pouvez boire du th, 

„du caf€, moi, je prefererai toujours de Peau fraîche ct du 

vin mele d'eau. 6. “Tout ce que nous voyons' dans 

Punivers est cret par la main invisible .de la nature. 

elle-meme. “ 

1.  Quand on recompense bien ccux qui excellent dans 

les arts, on est sâr d'avoir bientât des hommes qui les. 

menent ă leur dernitre perfection. 2. On me mena visiter 

tous les magasins, les arsenaux cet tous les metiers qui 

servent ă la construction des navires.—3. L/'autorite scule 

_ne fait jamais bien; la soumissions des infârieurs ne 

suffit pas: il faut gagner les cocurs, ct faire trouver aux 

hommes leur avantage pour les choses o Von veut-se 

servir. de leur industrie. 4. Je hais les flatteurs car ils. 

„sont les plus dangereux parmi les hommes. 5. Le pretre 

nous a donn€ du pain benit et de Peau benite. 6. Ce 

ptre a beni ses enfants, ils seront heureux. 7. Notre: 

ville florissait autrcfois, mais ă present elle est en ruines. 

r
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pentru cele doue genuri (m. și £.) adverbul s'a for- 
mat de la aceasta prin adăogirea sufiptulut ment: 
facile „(uşor- 2), facilement, juste (drept-ă) justement 
ş. a. în latina: facilemente, justa-mente. . 

Cuvîntul meute în aceste locuţiuni fiind la abla= 
“tiv singular în latineşte, trebuia ca adjectivele ce-l 
însoțiau să fie” şi ele la ablativ. Insă în latina pop. 
ablativul adjectivelor cu o singură formă pentru 
masculin și femenin, se termina în c. aşa grandis - 
(m. fib-mare, fortis (m. fi-tare, legalis (m. f.)-le- 
giuit-ă ș. a. făc la ablativ: grande foarte, legale 
şi unite cu substantivul zzezfe ne dau locuţiunile: . 
grande mente, forte mente, legale. mente cari tre=: 

    

songer „— a gîndi “Pannce (f.) — anul 
de combicn -— cu cîte contre — contră 

“redevable — datoriii-ă allait — mergea 
Pusage  — întrebuinţarea| refichir — a cugeta 
cxerce —'a exercita Vassemblce — adunarea - 
phenicien  — fenician les gens — oamenii 
faciliter — a uşura pouvaient — puteau 
operation — lucrarea goiter '— aa gusta 
le progres — propășirea Javis (m.)  — părerea 
pu — putut - le „vaisscau — corabia 

la parole — cuvintul, vorbirea 
la grammaire — gramatica 
Pesprit — duhul,- mintea 
VEpire — Epirul 

Epuiser — a secătui deux fois - — de doaucori 
PEtat -— Statul - la foire — iarmarecul 
(îl met O — (el) pune. €clairer — a lumina 
en — în souffrir — a suferi 

le danger — primejdia, qu'on fasse — să sc facă 
Dârir - — a pieri | le tort — nedreptatea 
“la famille — familia - tant (adv.) — atit 
'souffert  — suferit la pharmacie — spiţeria 
la perte  — pierderea ia maladie — boala 
brâler — a arde decimer.  —a face să piară 

la population — poporimea/
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cînd în franceză au suferit tociri de terminaţiuni și 
le găsim în limba veche: grand-ment, fort-ment, 
loyal-ment. 

Gramaticil de prin veacul al XIV, comparînd a- 
semenea adverbe cu cele, din clasa studiată la în-- 
ceput ca: bonne-ment, “devotement, justement, în 
cari se recunoaște caracterul femenin e mut, au 
pus și la adjectivele grand, fort, loyal, ş. 2. cite 
un la fine şi din această împrejurare rezultă for- 
mele de astăzi: grande-ment, forte-ment, loyale- 
ment... pe cînd etimologie vorbind n'ar trebui să 
aibă acel e. 

Rogue speezale : 
a). Dacă adjectivul se termină în vocală, atunci 

sufiptul zzenț se alipeşte de el, fâră altă adăogire: 
poli (politieos)-poliment, joli (frumușel)-joliment. ș.a. 

Lscepţii. Î. Beau, nouveau, fou, mou, urmează 
- regula generală. - 
  

    

” îl. 

1. Qu on songe de combien didtes nous sommes 
redevables ă Pusage de la parole ; combicn la grammaire 
„exerec et facilite les optrations de lesprit. 2. Congois 
qwun tel progres n'a pu se faire en peu V'annces. 3. Toi, 

- qui cries tous les jours contre tes. bienfaiteurs, reflechis 
au grand respect que tu leur dois. 4. Japercus dans 
lassemblâe beaucoup de "gens qui ne pouvaicnt goiter” - 
cet avis.. 5, Le vaisscau qui ctait arrâte, et vers lequel 
ils avangaient, ctait un vaisseau phenicien qui allait 

„dans llpire,. 
1. La guerre puise un tat ct le met en danger de 

ptrir, 2. Les temps sont malheureux, votre famille a 
souftert beaucoup de pertes: 3. I/Eglise de ce viliage 
a Et brile deux fois. 4. Ton frâre a achet€ deux 
chevaux, il en :achttera encore quatre ă cette foire. ş. Si. 

"les hommes 6taient plus €claires, ils ne souftriraient pas 
qwon leur fit tant de tort. 6. La pharmncie de notre 
petite ville a beaucoup de revenu, c'est qu'il y-a tant 
de maladies qui cn dâciment Ja population.



= 

II. Assidu, continu, ErU, gat, ingăni, nu, dau 
adverbele assidâment (cu stăruință), continâment 
(într'una), crâment (cu cruzime), gaiment (vesel), 
ingâniment (ingenios), nu (gol)-niment. 

II]. Impuni (nepedepsit), face 2mpunement, pro- 
digue (risipitor)—prodigalement, traître, (trădător) 
—traitreusement ; iară următoarele adjective ac- 
centuiază cu accent ascuţit pe e mut formînd ad= 

        

  
“ de “cite ori — 
încurcătura — 

combien de fois. 
Tembarras (m) 

. 

verbe : | 
aveugle (orb-a) — aveuglement 
commode (indăminos-ă)  — commodement 
commun (comun) — communcment” 
conforme (potrivit-ă) — conformement 
confus (încurcat) — confuscment 
diffus (împrăștiet) — diffusement 
enorme (foarte mare) — enormement 
expres (anume) — expressement 
încommod (neindăminos-ă) — incommodement 
-împortun (supărăcios) —  importunement 
obscur (intunecos). — obscurement . 

cerşitoriul — le mendiant : a sosi _— arriver 
„a aminti  — rappeler | primit — accueilli 

a descoperi — dâcouvrir întunecimea — l'clipse (f.) 
Caritatea  — la charit€ | einusunt — ils ne sont pas 
soarta — le sort judecat — jug 

nestatornicia  — Vinstabilite (£.) - 
-contimpuranul — le contemporain. | 

Cugetarea — la pensce a cădea -  — succomber a perde  ,— perdre -a se juca — scjouer ; preţul — le prix. |" cu toateacestea — toutefois condus .  — conduit spiritul — Vesprit (m.)” pas cu pas — pas ă pas marginea  — la borne 
rău (adv,) — mal _ sincer (adv.) — franchement a esprima  — exprimer a guverna —- gouverner. ori cit de — quelque „que; asemenea — semblamble -
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opiniâtre (îndăritnic-ă) — opiniâtrement 
precis (hotărît) _—— preeisement 
profond (adinc) — profondement 
uniforme (uniform) . -  — uniformement ș. a. 

b). Adjectiv ele terminate în an. en4, leapădă pe 
7 şi asemănează pen lut mp. înaintea sufiptulur” ment: 
constant (statornic) constamment. difi&rent (deose- 
bit)-—dificremment, diligent (silitor) diligemment, 
ş, a. Însă următoarele trei adjective /ez/ (încet), 
present (de faţă) și vehement (puternic), dau, ad- 
verbele: /eutement. prescutement, vchementement ; 
Tot la regula celor formate de la adjectivele ter- 
minate în a4/, eut se rapoartă şi următoarele tre! 
adverbe. formate însă de la deosebite părţi de vor- 
bire, sciemment (cu ştiinţă), cu ştire format de la 
participiul latin sczentena (sczent-ment), notamment 
(în particular), de la particip: notantem (notant- 
ment), şi nuitamment (de noapte), probabil de la 

 noctantem (noctant-ment). . 
  

  

. 

4 . 
1: Cerşitoriul aminteşte trecătorilor muncile iadului 

(les travaux des enfers), s'ar: descoperi mai multă caritate 
în oameni, dacă li s'ar aminti nestatornicia soartei. 2. Ori 
cine ar sosi în „orașul nostru, este primit foarte bine 
(extremement bien). 3. Am văzut a sară (hier soir) o: 
întunecime de lună, cra (c' ctait) pe la (vers les) noaut 
„oare, 4. Oamenii bătrini aii a suferi (ont. ă souftrir) o 
mare nedreptate, ci nu sunt judecaţi de contimpuranii lor. 
„1. O cugetare frumoasă perde tot preţul ci dacă va 

fi rău esprimată, 2, Un:rege, ori cât de bun și “înţe- 
“lept să fie, este cu toate acestea (un) om; spiritul său 
are margini.şi virtutea.sa arc de asemenea. 3. Dacă tu 
nu Pai fi condus pas cu pas de cîte ori ar fi căzut el în 
primejdiile şi încurcăturile în cari (ot) soarta s'a jucat 
cu dînsul (de lui)! 4; Pentru a vorbi sincer, oamenii, 
sunt foarte de plins (ă plaindre) că au (d'avoir) a fi gu- 
-vernaţi de un rege carenu este de cît un om asemenea lor.



c).: Neregula! formate. Gentil (gingaş)-gentiment, 
bref (scurt)-britvement. 

Observare. |. Alte adverbe calificative sunt: bien 
(bien). lat. bene, mal (rău). lat. male. i 

II. lntrun număr de locuţiuni. se intrebuințază 
citeva adjective cu înţeles de adverb. 

  frapper fort—a lovi tare 
voir clair ---a videa bine 

-parler haut—a vorbi tare 
-»  bas'—a vorbi încet 

  

    

chanter iuste — a cînta ezact 
» faux- o» falş 

sentir bon — a. mirosi frumos 
>»  mauvais— » _» rău 

demeurer a rămîne mut, a nu sti 
court — . ? rester . - ce să mai zică. 

entendre dur -  — a auzi (greu) rău 

attendre -: — a aştepta | la marque  — semnul 
Phumanit€ - — omenirea : | vrai — adevărat-ă : 
capable — în stare la domination — stăpînirea 
examiner — a cerceta le souverain — suveranul 
le vaisseau  — corabia | absolu. — despotie 
couper . „— a tăia puissant — puternic - 
le matelot  — corăbierul | surpris - — mirat 
apres — după je vis _— eii văzut 
- ” s'eccoutumer — a se obicinui 

se stparer — a se despărți 
de part et d'autre — din ambele părţi 

la manicre — modul : p larrivee  — sosirea 
hardiment — cu îndrăsneală! depeupler — a despopora - 
le defaut  — meteâhna la terre  — pămîntul 
inculte — nelucrat-ă | je pars — ei plec 
troubler  — a tulbura: je vais — mă duc 
le commerce — negoţul chercher  — a. căuta 
causer — a pricinui | je crains — mă tem 
avertir —a înştiinţa | mort — mort 

on se dâtruit — se nimiceşte cine va pe sine : 
“ adieu "— te las (adio)!.. 
je scrais venu — aş fi venit 

- B . i 12
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tenir bon — ase ținea bine, a se împotrivi cu tărie 

Celelalte adverbe sunt: , 

2. De loc: ici (aicea). lă. (acolo). ot (unde), pres 

(aproape), loin (departe), devant (înainte). derricre 

(înapoi, ş. a. ailleurs (aiurea). dedans (înăuntru), 

dehors (afară), dessus (de asupra). dessous (de de- 

supt). partout (pretutindenea). en-dega (din coace), 

- au-delă (din colo). par-ici (pe aici). par-lă (pe a- 

colo), ş. a . | 

3. De timp : aujourd hui (azi). hier (iert). demain 

(mîne), apre&s-demain: (potmine), avant-hier (alal- 

tăieri), alors (atunci), ă present, maintenant (acuma), 

auparavant (mai înainte), dabord (mai întăr. întă- 

iași dată), puis (pe urmă). ensuite. (la urmă), aus- 

„sitât -(îndată). tout de suite (la moment). ș. a. 

4. De:cantitate : - beaucoup . (mult), peu, un peu 

(puţin). assez (destul). au plus. tout au plus (cel 

mult). au moins (cel puţin). bien (mult). combien 

"(eît. cit de mult). trop (prea mult. ş. a. 
    

  
nn 
de 

1. Accoutumez-vous, ă nattendre des plus grands 

hommes quc ce que [humanite est capable de faire, 

2. Iixaminons combica vous avez de vaisszux ct de ma- 

telots. 3, Ils se separtrent aprts stire donne de part et 

d'autre les marques d'une vraie amiti€. 4. Souvenez-vous 

que les pays; ot la domination .du souverain est la plus 

absolue, sont les moins puissants. 3. Je fus surpris quand 

je vis que tous les arbres du jardin de notre voisin €- 

taient coupts. 
1. Trouvez-vous quc'-la maniere de dire hardiment la 

verite soit un defaut: - 2. Ces deux hommes ont caust 

tous les malheurs de ce peuple. 3. Dans une guerre on 

se dâtruit soi-mâme, en detruisant ses ennemis; on de 

“peupele son pays; on laisse les terres presque incultes; 

on en trouble le commerce; 3.. Adieu, je. pars: que les 

dieux vous gugrissent! Je vais chercher mon pere, je 

crains qu'il ne soit mort! ş. Si ton frere meiit averti 

de son arrivâe je serais venu ă la gare.
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3. -Ordinale, formate ca și cele! calificative de la 
femeninul numeralelor : premicrement, - deuxi&me- 
ment (secondement), ș. a. 

6. Afirmative : oui (da), assurement, certaine= 

„ment, certes (negreşit, de bună samă), volontiers 
(bucuros), sans doute (fără îndoială), ainsi, si, aussi, 
(așa, aşa dară). 

> Ț Negative : non (nu), ne...pas (nu), ne...point 
(nici de fel), ne...jamais (nici o dată), ne...gutre 
(mai...nu), aucunement (de loc), “nuliement (nici 

„de cum) ş. a. 

. 

Comparaţia adverbelor. 
N 

51. Adverbele se compară ca și adjettivele: jo- 
liment—plus joliment, le plus joliment ; faciliment, 
moins facilement-—-le moins facilement, ș. a. 

Inse următoarele se -compară neregulat : 
  

  

le but — scopul - la connaisance — cunoştinţa 
“la destruction —— nimicirea | rendre — a face, a inapoia 
on a droit — cineva are drept | appris — învăţat (particip) 
le defenscur — apărătoriul | le meditation — cugetarea 
tant que  —- atita cit msâriter. ' — a merita 
lordre — rinduiala, ordinea | fatigucr — a'obosi,. 
tout... que  — ori cit de | les gens — oamenii 
fait — făcut le bras — braţul 

-frapper—a impreșiona, a lovi | instruit — învăţat (adjectiv) 
attention — luarea aminte | ă demi — pe jumătate 
manquer  — a lipsi punir : — a pedepsi 

homme de. cabinet — om învăţat 

les parents — pirinţii le papier — hirtia 
Van (m) — anul .| tracer — a însemna 
la phrase  — fraza „1 Padresse (f.) — adresa 
le mot — cuvintul . | le fusil — puşca 
incorrect  — necorect la poche — buzunariul 
le tourment — chinul si: longtemps — aşa de mult 

c'est. pour quoi  — pentru care 
la saint Demttre — sf..Dimitrie (sărbătoarea) 
s'apercevoir — a prinde de veste
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bien (bine)-compar: mzeuz, superlat: Je zeu 
mal (rău)- » pis „de Is 
beaucoup mult » Bus» de plus 

„Zeu (puţin) » 110115 » de “motus. 

Adverbul zpa/, are şi comparaţia regulată cînd 
însoțește un verb, ce arată o acţiune materială: z/ 
ccrit plus mal gue mot (El scrie mat rău de cit 
mine). 

- Locul adverbelor. 
2. Dacă verbul va î la un timp simplu, ad- 

verbul stă la urma verbului; însă de va fi la un 
timp compus, adverbul va avea locul între ajută- 
tor şi participiul trecut: je .me promenais sooeuț 
  

, it. 

1. Le but de la guerre €tant la destruction de lVEtat 
enncmi, on a droit d'en tuer les dâfenseurs tant qui'ils 
ont. les armes ă la main. 2. L'ordre de Punivers, tout 

“admirabile qu'il est ne frappe pas &galement tous les” ycux. 
Le peuple y fait peu d'attention” manquant des comais- 
Sances qui rendent cet ordre sensible et n'ayant point 
appris ă râflechir sur ce qu-il apergoit, La moindre m6- 
ditation: fatigue ces gens-lă, comme le moindre travail 
“des bras fatigue un homme de cabinet. 3. Les hommes 
"ne doivent point ctre instruits ă demi, 4. Que vous. 

ai-je fait pour meriter d'âtre puni? 
1. Ton frere-a bien grandi i! âtait nagutre un petit g gargon. 

2, Mes parents ont. plus de vingt ans demeurt dans 
cette maison. 3. Pour quoi es tu si longtmps demeure 
ă la campagne: 4. Vo:re jardin nous a convenu, c'est 
pour quoi nous- sommes convenus ă l'acheter. 5. La: 
„phrase aurait cte complete s'il ne miavait cchappe un mot, 

la vâtre est incorrecte parce qu'il vous en “est 6chappe 
plusicurs. 6. Notre aieul a expire dans les. pliis grands 
tourments, 7. Je suis convenu: avec ton frtre de partir 
ensemble, si Mon, bail est expir6.a la saint- Demttre.. 

.„ Quand je suis:sorti de votre maison, j'ai sorti un papier - 
de la poche sur lequel j'ai trace votre adresse. 10. Mon 
fusil a parti sans quc je m'en apergoive. i
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au bord de la mer, et j'aimais (imi plăcea) â voir 
les flots se briser viofenzment contre les €cueils—Mă 
preumblăm adesea pe marginea mărel şi-mi! plăcea 
să văd valurile sfărmindu-se cu putere de stinci,— 
On est /oujours lou6 quand on fait le dien—Cine= 
va este totdeauna lăudat cînd face binele. 

Cu toate acestea adverbele: auzourd huz, demaiu, 
matin, hier, avant hicr, tât, fard, îcz, dă şi mal toate 
adverbele de loc, se pun după participiul trecut: 
je Lai vu fier; il m'a recontre aujourd'hui : “Ton 
pere a cte guciguc part, je le vois rentrer chez lui 
(tatăl tău a fost unde=va, îl văd întorcîndu-se a casă). 

Mai toate adverbele pot începe o propoziţiune, 
prin urmare în acest caz ele preced nu numat ver- 
bul ci stau chiar înaintea subiectului.  Souvent j'ai 
eu Poccasion de vous voir, mais sans vous parler . 
(adesea am avut prilejul de a vă vedea dar fără 
a vă vorbi). e 
    

poser — a.aşeza | victoricux — victorios 
le rocher  — stinca jusque — pînă 
le nid "— cuibul parmi — printre 
le haut -— înaltul pardonner — a ierta 
Temarquer „ — a observa admettre  — a admite 
savoir -  —a şti : lavis (m)  — părerea 
partir — a pleca le . -  — aceasta | 
la justice  — dreptatea respecter “— a respecta. 

- inutiliment — fără folos . 
li s'en faut de beaucoup — lipsește. mult, trebue mult. 

  
dabord — întăiași-dată | veux tu?  — vrai tu 
puis — apoi le concert . — concertul 
la voiture — trăsura bien portant — sănătos 
vous voilă . — iată-vă vite „_— repede, iute 
il est temps —-este timp attendra — a aştepta 
chez moi  — la mine enfin  _— în finc, în sfirşit 
ÎN volontiers .  — bucuros (adv.) 

-  avoir besoin'  — a avea nevoie: 
Constantinople — Constantinopol 
grâce a Dicu  — slavă Domnului
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Următoarele. tre! zpaziz (dimineaţă), of (curînd), 

fard (tîrziu) nu se pun nici odată la începutul pro- 

" poziţiunei. 

Adverbele: azzsz, ausst, (aşa, astfel), zcz (aicl) şi & 

(acolo) începînd propoziţiunea, fac ca subiectul să 

steie în urma verbului (sau predicatulut): 

Aiusi parlait le roi au peuple assemble autour 

de lui—așa (astfel) vorbi regele poporului adunat 

în jurul său.—Jez demeurent mes farents—aice lo- 

cuesc părinţi! mei. Aussi n'a-t-il rien entendu. 
  

Observare. Să ştie că după toate adverbele de 

cantitate se pune genitivul partitiv: adverbul Gzezz 

(mult) întrebuințat în înțelesul cantitativ cere cu 

_toate acestea genetivul determinat: on nva donne: 

” A - 

15 
> 

1. C'ctait une ville posce sur un rocher, comme un nid: 

sur le haut: d'un arbre. 2. Si vous aviez remarquc ce 

“matin, vous auriez vu qu'il a gâle pendant la nuit. 3. Il 

s'agit de savoir lequel de vous est le coupable. 4. Il me 

faut'. partir, autrement je devrais rester sans argent. 5. Il 

semble que ce jeune homme est fou, tant.il perd de 

temps inutiliment. 6. Il arrivera un jour oi la justice 

sera victoricuse parmi les hommes, mais il: s'en faut de 

beaucoup jusqu'ă cela. 7. Je te pardonne, mon -fils, de 

ne pas admettre mon avis, mais je nepcux le faire quand 

jl s'agit de ne pas me respecter. ” a 

1. Ou allez vous, monsieur? Je vais d'abord ă la pro- 
menade, -et puis jirai au theâtre. 1. Iriez vous avec moi 

a la campagne?: 3. Nous. y irions volontiers si nous avions 

une voiture. 4. Nous allons partir cette semaine pour 

Constantinople. 5. +Vous enverrez votre frtre chez moi,: 

il va vous apporter les livres dont vous avez besoin. 

6. Veux-tu que je m'en aille au concert? Non,'il vaut 

micux que tu t'en: ailles ă la promenade. 7. Vous voilă 

enfin, mon ami, comment cela va-til? Cela va bien, 

giâce ă Dieu, je suis bien portant. S$. Allez vite, mes 
amis, il est temps de partir, la woiture vous attend.
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bien des fruits,- (mi-a dat multe fructe) afară de 
espresia:  bzez: dautres (mulți alţil). care întră 
în regula celorlalte adverbe de cantitate. 

Davautage. însamnă mai mult; de Zlus, are tot. 
acest înţeles: cel dintăi se pune totdeauna n finea 
propoziției. cel de al doilea se pune şi la început 
și la fine. și complinește totdeauna pe rien: Voulez- 
vous que] que choşe davantage ? Non. je ne veux 
rien de plus. | 

Obscroave. Să nu se creadă câ din ori ce ad- 

jectiv calificativ se poate forma un adverb de ca- 
litate, ci multe nu sunt în stare pentru aceasta; 
așa jeune. noir, rouge. celebre, aimable. fertile ș. 

a. sunt din acest număr. 

CAP. NIN. 

Prepoziţiile. 

53. Prepoziţiile se împart în szfle și compuse, 

  

urit — mauvais _| a călători “  —'voyager 
furtuna  — la tempete | toate acestea — tout cela 
în cît — de sorte que pe „.— pendant: 
a eşi — sortir necazul — la peine 
plecarea — le depart |' le wagon — vagonul 
de atunci — depuis ca. — comme 
începe a — il commenceă | cuşca - — la cage 

a sta închis — s'enfermer . 
cu drumul de fer —: en chemin de fer 

a fi adăpostit de — ctre ă labri de 

cu mine. — avec moi | teatrul *  — le thcâtre 

poşta — la poste | aş voi * — je voudrais 

aşa de  —si ! a petrece — passer 

în aceasă sară — ce soir 
cum? — quoi: comment? a 

de vreme  -— de bonne heure | 
"a casă — chez vous (a la maison) 
în oraș — en ville (sur les rues). 

A
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după cum constau din un singur cuvint sau din 
mai multe. - 

Cele de pe urmă se mal numesc şi /ocafiuuă 
Brepozihtonaie. - 

LI, Simple, 

ă = la, în... | ă Paris. & Londres. 
chez - la - - Ţai te chez votre cousin. 

apres- după - Apr&s la victoire, apres moi. 
SE Avantla guerre notre pay'sctat bien 

avant- înaintea .| plus riche. Vous tes arriv€ avant 
moi. 
Je ne veux te voir devant moi, 
devant ma porte. 

Il est imposșible de lutter (lupta) 
contra tout le monde. 
Nous fiimes tous, et tu ctais aussi . 

devant - înaintea . 

contre - în contra. 

  
    

avec — cu | avec nous. - 
daus - în II est entre dans l€glise. 

„ de-de.decătre,des-| Je ne parle pas de toi; tu viens. 
pre, din. de la. de leglise ş a. 

Ă | 16. 
1. Ce timp este, amice? 2. Este timp urit, este vînt 

"şi furtună, în cit nu facea cși (să ceşi) din casă. 3. Vărul 
tăi a avut timp frumos la plecar ea (sa), dar de atunci a 
început a ninge și a bate vînt. 4. Nu arca face, el-că- 
lătorește cu drumul de fer, şi va fi adăpostit de toate 
acestea. 5. E mai bine să nu plece cineva „pe asemenea 
timp, de cit să aibă hecazul de a sta închis într'un vagon 
ca într'o cușcă. 

1. Trimiteţi- mi un băiet care 'să mcargă cu mine la 
poştă. 2. Voiii trimite bani mumei tale și tratelui tăii 
3. Unde mergeţi aşa de repede? Eu merg la teatru și 
fratele tăi merge la concert. 4. Aş voi să nu te mai 
duci în această casă, căci este în joc onoarea. şi viaţa ta. 
5. Te vei duce şi tu în această sară la teatru: 'Asta se 

" înţelege de la sine, pentru ce nu m'aş duce? Cum? Vă 
duceţi aşa de vreme a casă? Mă duc (acolo), un băiet 
bun nu trebue să petreacă nopţile în oraş (pe strade).



depuis - de, de la 

derritre = înapoia 

des = încă din... 

en = în 

cutre - între 

Parmi - printre, 
prin - 

envers - către 
hors  - afară de 
outre - afară de, 
peste 

par - prin, pe, de, 
de către 

pour - pentru, la 

    

  
  

183 = 

  

Je ne vous avais vu depuis 3 ans 
Je sentais venir quelqwun der- 

riere moi Ic 
Nous nous connaissons des Pen- 

fance (copilărie), ” 
„En 1885 j'Etais ctudiant (student). 
L'annce dernitre j'âtais en Turquie - 
Je le tenais entre mes bras. 
Il ne pouvait me trouver parmi 

la foule (mulţime). i - 
On doit âtre reconnaissant en- 

vers ses bienfaiteurs, 
Tout est perdu hors Phonneur. 
Tous alltrent, outre moi; 'outre 

mesure (peste măsură). 
Je me suis promen€ par la ville, par - 

“ici; il a ct€ battu par son pere. 
Je le fais pour toi; je pars pour 
Bucarest, 
  

    

entendre  — a înţelege la louange — lauda le mot — cuvintul interesse - — interesat par — prin 2 amer — amar espace (m) — spaţiul le-poison  — otrava la totalite — totimea la nouvelle — noutatea se trouver — a se-găsi commencer — a începe sans cesse — fără încetare | fremir -- a tremura rentrer — a se întoarce | stinteresser -—a se interesa flatter — a linguşi le sort — soarta la flatteric — lingușirea de chez moi — de a casă 
"PUnivers (m) 
se mcuvent | 

les membres 

—  univers(]) 
— se mişcă (ci ele) 
— părţile corpului 

tort ă coup— de o dată sitât que. — de îndată ce les debris — sfărmăturile Pempire  — împărăţia le navire  — corabia mâler _. — a amesteca - * Vraiment  — cu adevărat absolu — absolut connaît — cunoaşte (el, ca) -| la volonte — voinţa 
maintenir  — a mănţinea '| libre — liber-ă 

_ impunement — nepedepsit (adv.) 
"faire nauftage '— a se înncca o corabie
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saus = fară Tu ie pourras faire sans moi. 

sauf-afară de: ne- | ilaperdutout, sauf sa maison; sauf 

i votre respect; sauf votre permission 
"lovind: cu. i 

Selon les lois nous sommes tous 

selou - după cgaux. 

sous .- sub Je Vai vu sous la tente (colibă). 

sur - pe, asupra, Ii nva vu sur Pherbe; quelqnes no: 

peste, despre tions sur lhistoire;- je passerai sur. 

'| cette condition. 

Prepoziții formate din participii pre- 

zente, și trecute. 

    

“ moyennant - prin Moyennant ton secours j'esptre - 

mijlocul a = (mo- faire quelque chose de bon. 

yenner) ă 

vi. 

1. Qw entend-t-on par le mot Univers? IPespace avec 

la totalite des corps qui s'y trouvent et: se meuvent. 

Sans cesse. 2. Javais dormi deux heures iorsque ton pere 

Arriva. '3. Quand je suis rentre, les ehfants s'ctaient 

Cndormis. 4. Vous voyez ce monsieur; il m'a offert 

cux beaux livres. 5. Ouvrez la porte et fermez les 

fe nâtres. 6. Ne souffrez jamais qu'on vous flatte, la: 

atțerie n'est qwune louange interessce et le plus amer. 

de tous les poisons. 7. Le gencral tressaillit ă cette 

nouvelle et commenga ă fremir de tous ses membres. 

8, Je tiens cette nouvelle d'un de mes amis; il s'interesse 

toujours au sort des pauvres. 9. D'oh venez vous, mon 

“ami? Je viens de chez moi et je m'en vais au thcâtre. 

1. La deesse Calypso apergut tout ă.coup les debris 

-d*un navire qui venait de faire naufrage. 2. Sachez, dit- 

elle ă Tel&maque, qu'on ne vient point impunâment dans 

mon .cmpire. 3. Nous ne savons,ce quc c'est que bonheur 

ou malheur absolu, tout est mâl€ dans cette vie. 4. 

Sitât qu il faut voir par les yeux des autres, il faut 

vouloir par leurs volontes. 5. I/homme vraiment libre 

ne veut que (de cît) ce quiil peut. 6. L'homme sage sait 

rester ă sa place: mais Penfant qui ne connait pas la 

„sienne ne saurait s'y maintenir.



nonobstant, cu tot 
cu toate, (în contra), 
suivant - după 
(suivre) 
touchant - despre 

- (toucher) 
pendant -în timpul 
(pendre) - 
concernant-privind 
(concerner) 
attendu-cu privire 
la (attendre) | 
excepte- afară de 

passc - după 
vu - relativ la   

IS7 
__Nonobstant mes conseils, ils sest 
hasard€ ă commettre cette faute. 

]l a fait cela suivant vos ordres. 
| a “ 

Tu dois m'ecrire touchant cette 
affaire. 

e 

Pendant mon s€joură Londres. 

Concernant vos afiaires. 

Attendu le moment de mon d€- 
part (plecarea mea). 

Je viendrai certainement, excepte 
_un cas defavorable.” 

Passc ce mois je viendrai v. voir, 
Vu sa faiblesse, vu son avis. 

II). Compuse (locuţii prepoziţionale). 

'a). “Din substantive şi prepoziţii simple: 
  

  

  

sîngele — le sang - | pretextul — le pretexte 
a Vărsa — verser a tiri — entraîner 
a scăpa: —sauver |. tot atît — autant 
nevoia — le besoin răul: « — le mal | 
prea mare --— extreme supusul — le sujet 
sfatul — le conseil dușmanul  — lennemi 
idea — Lidee (f.) a se întoarce— se rendre | 
gloria  - — la gloire a ruga — prier 
invidia — la jalousie | a intălni  —”rencontrer 
deşert — vain animalul  — Ja bete 
nedrept-ă  — injuste selbatic . — farouche.: 
lăcomia — Pavidite (£.)| crud > — cruel 

a se sfășia între dînșii — stentre-dechirer 

pe — sur | a dori —. dâsirer 
mai — encore învăţat  — savant 

“leghea  — la lieue a se face — se rendre 
a se sili  —- se donner de la peine 

N 

7 

de a casă — de chez soi -
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â cause-—din cauza | grâce ă—mulţumită (lu!) 
ă câte de—lingă „= | en faveur de—iîn folosul 
a force de-—prin (mult-a) | en depit de—iîn ciuda 
ă Pegard de—faţă de en vertu de—în puterea 
a la faveur de—prin par rapport ă—în privința 
en face de în fata de peur de—de temă 
Sia cisstae) in faţa faute de—din lipsa de 

6). Din substantive sau adjective articulate și 
prepoziţii simple: 

  
  

au milieu de—în. mijlocul . autour de—imprejurul 
au lieu de—în locul le lorig de---de a lungul 
au mojen de—prin mijlocul | au bas de—în josul 

au haut de — în susul 

Ă 78, ” 
1. Singele unui popor nu trebue (doit) să fie vărsat 

“de cit (que) pentru' a scăpă acest popor în nevoile prea 
mari. 2. Sfaturile linguşitoars, ideile falșe despre glorie, 

e 

nvidiile deșerte, nedreapta lăcomie care se acopere cu' 
pretexte frumoase, tirăsc mai tot de a una pe regi în 
resboaie, din cari (d'ou) rezultă tot atita rău pentru su- 

“puşii lor. cit (que) pentru dușmanii lor. 3. Sunteţi de 
(depuis) mult timp în -orașul nostru? Nu chiar acumaam . 
sosit și mine am să. mă întorc (mă vor întoarce) la 
țară... 4 Na-vă douc cărți și vă rog a-le da amicului 
meii daca se intimplă să-l întilniţi. 5. Oamenii sunt 
toţi frați, şi ci se sfășşic (între dinşii), animalele selbatice 
sunt mai puţin crude de cit ci. 

1. Eu nu am ciudă (en vouloir.ă) pe nimene. 2. Dacă 
pot fi stăpinul meu (le maitre de moi-meme), pot eu fi. 
stăpin pe soartă? Aş vroi să mai calătoresc macar (du 
moins) o, leghe pe jos (ă pied), dar nu mat pot (de obo- 
seală). 3. Fiiul dv. a plecat deacasă pecit știu; cl este: 
un bun băet, (el) mi-a făcut mult bine, îi sunt recunoscător. 

- 4. Aș dori să întîlnesc pe fiiul vecinului ; cl a venit de 
trei zile dela: Paris şi se spune că este foarte învăţat. . 
5. Aceasta nu merită esteneala ; “el ştie toate (tout) afară 
de (excepte) cea ce trebue să ştie. 6. Nu aveţi pismă 
pe nimene. siliţi-vă spre a vă ace fmai buni de cît cel pe 

- cari îi invidiaţi —(envier)—



  

€). Din adverbe sau prepoziţii şi articlu: 
au dedans de—în lăuntrul' aupres de—lingă 
au dehors de—în afară (au pres) - 
au delă de —din colo au-devant de-—-dinaintea 
au desous de-—dedesubtul, au travers de-prin mijloc 

Compuse nedespărțite. » 
hormis—afară de (din hors—afară, și—yp55sus pus) . 
jusque-—pănă (din diusque—cită vreme) 
voici—voilă (iată) din verbul zor la imperativ. care 

- în limba veche n'avea s, şi adver- 
; Ă bele £;, lă (vezi pag. 107 alin. 1). 

quant â—cît despre | jusqwâ—pină la 
  
  

a câte de — lingă | la peine  -— osteneala . - 
la bouche  — gura lever — a ridica 
se pencher — a se pleca ia force  — puterea 
Poreille (f.) — urechea S'exercer — a se exercita 
tout bas — încetişor Pesprit — mintea 
la fable — fabula s'âclairer — a se lumina 
il faut — trebuie la raison  — judecata 
nu — gol ă la fois  — de odată: 

"car — căci „S'âtendre '— a se 'ntinde 
le prâcepteur — învățătorul 
devenir - — a deveni, a se face 
inutile — nefolositor-ă 
le dernier — cel din urmă 

- le voile "— hobotul, pinza 
Quoi que  — ori-ce - depuis quand —! de cînd: 
blâmer — a dojeni apprendre  — a învăţa 
satisfaire_ —-a mulţemi |: langlais _— limba englezi 

«la chemise — cămeșa confondre  — a amesteca. 
le meunier — morarul „le mot — cuvintul 
le bl€  - — griul signifier  — a însemna 
consentir  — a consimţi acquitte — achitat 
Pericles — Pericle pardonnt  — ertat. 

= tandis que  — pe cind din contra 
„indâpendant — neatîrnat | 
souverain înalt
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CAP. XXX. 

Conjuneţiile 

34. Sa văzut că rolul conjucţiunilor este. pre- 

cum arată numele lor. de a lega cuvintele sau pro- 
'poziţiile.—Conjuneţiile sunt simple sau. compuse. 

Î). Simple. 

  

et  "—sși | aussi — de acceea 
ou --- Sau car  — căci 

mais — dară, înse, ci si —— dacă 
seulement — numai .: | comme—fiindcă, precum 
or  — înse, dară pourtant—totuși i 
done — deci, prin urmare | quand. — cind 
ainsi — aşa dară ncanmoins —totuși 

- 19. 

1. Jallais repondre, quand une femme, qui Gtait ă 
cote de moi ct qui mavait pas ouvert la bouchce, se 
pencha vers mon orcille ct me dit tout bas: Tais-toi. 

„2. Les fables instruisent les hommes, mais aux enfants 
il faut dirc la verit€ nuc, car sit6t qwon la couvre d'un 

„voile ils ne se doanent plus la peine de le lever. 3. Si 
„la tâte du precepteur conduit toduit toujours les bras 

ct les forces de Penfant, la tete devient inutile ă celui-ci, 
4. Plus le corps s'exerce, plus Pesprit s'eclaire ; la force. 
ct la raison croissent ă la fois ct s'ctendent Pune par 

" Pantre. 5. Mon aicul vecut 84 ans, il mourut le 27 Avril 
de lanncc 'dernicre. 

1. Quoi qw'il fasse, vous' le blâmez; quoi qwil dise;, vous 
Je condredisez. 2. Ceux, qui veulent satisfaire tout le 
monde, nc plaisent ă personne. 3. Qui se tait, consent. 
4. Pericles vecut dans un sicele ou florissaient les arts 
et les sciences. 5. Depuis quand apprenez vous langlais? 
Ces chemises-ci ne sont pas bien cousues; pouvez vous 
me dire qui est ce qui les â cousues? [.e-mcunicr a- 
t-il fait moudre le bl€ quc je lui ai envoyâ? Ne con- 
fondez pas les mots adsous ct aâsolu; absous est le parti- 
cipe du verbe absoudre ct 'signific—acguitţi, pardonne, 
tandis -quc absolu est un simple adjectif ct signifie; în- 

" dependani, souderain. -
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que . — că, dacă, pentru că, de cit 
cependant — cu toate acestea, între acestea 

Să | I[). Cowpuse. 

sinon — dacă nu, de nu | paree que—pentru că 
pendant que—pe cînd 

__tant que—ciîtă vreme » 
"apres que-—după ce 

au lieu que-—în loc ca 
Butsgue | na 
c'est que] fiind-că, căci 
excepte que | 
outre que 

  

d'ailleurs-dealtminterea 
„des que 
aussitot que 
sitt que 
a peine que-—de abia 

-selon que | 
“suivant quej | 
orsguc—pe cînd, cînd 

îndată ce 

după cum 

    

afară că 

blind-ă — docile i | 
a statornici — Gtablir: - | 

"obiceiul — la coutume | 
prejudiţiul — le prejuge 
a înrădăcina — enraciner 
primejdios — dangereux ! 
zadarnic  — vain ! 

“a reforma. — râformer | 
a linişti  — calmer : 

mai mare parte cca 
incorigibil-ă 
intreprinderea 
fără curaj 

-  neorînduiala 

în loc de  — au licu de 
a învăţa — apprendre 
corabia — le vaisscau 

_a se găsi  — sc trouver 
după lege selon la loi 

„cu toate acestea—toutefbis 
a permite.  — permettre 
a se aștepta — S'attendre 
a da ordin — arrcter 

a se deprinde 
"în srteinătate 

a aduce la tribunal 
moştenirea 

chiar . — meme 
răul — le mal 
a destruge — dâtruire 
vederea —. Faspect (m.) 
medicul — le mâdecin 
uşor — aise 
a cuceri — conqutrir 
singurătatea — la solitude 
a molco.ni — apaiser 

la plupart 
incorrigible 
entreprise (f.) 
sans courage . 
le desordre 

a acuza —  accuser 
bărbatul . — le mari 
a pluti — flotter 
scîndura  — la planche 
a înghiţi  — avaler 
a Scvirşi  — commettre 
delfinul- - — le dauphin 
a împărţi. — partager 
studiul — Yctude (f.) 
s'accoutumer 

— a Letranger ' 
— faire comparoir 
— Yheritage (m.)



quand meme —- chiar cînd. curat 
tandis que  —— pe cînd. din contra 
ne... que — nus. de cit (numar). ” - . 

CAP. NXXI. 
Interjecţiile. 

55. Interjecţiile pe cari gramaticii le pun de o- 
biceiu la sfirșitul etimologiei. sunt probabil cele 
mai vechi rămăşiţi din limba primitivă a omului, 
dar nu fără să fi suferit şi ele schimbări, cel puţin 
în parte: O interjecție de o singură silabă sau de . 
  

| S0. | 
I. Cea nmiai mare parte dintre popoare, ca şi dintre 

oameni, nu sunt blînde de cît în tinereţea lor, ele de- 
vin incorigibile îmbătrinind (en vicillissant). 2. Cînd o dată 
(une fois) sunt statornicite obiceiurile, şi prejudiţiile in- . 
rădăcinate, este (c'est) o intreprindere -primejdioasă și 
zadarnică de a voi să le reformezi; poporul nu poate 
chiar îngădui (souftrir) ca să se atingă cineva (qu'on 
touche â) de relele sale pentru a le destruge, 'asemenca - 
(semblable) acelor bolnavi, proști (stupide) și fără curaj, 
cari se infioară (fremir) la viderca medicului. 3. Este mai 
uşor a cuceri de cit a domni. 4. Singurătatea linişteşte 
sufletul și molcomeşte patimile (la passion) pe cari ne- 
orînduiala 'lumei le î, născut (faire naître). Si Ni 

1. Copii voştrii sunt foarte răi; dinșii s'au deprius & 
căsca gura (pe strade) în loc de a învăţa. 2. O femee. 
nu poate după lege se. reclame la judecată, dacă nu arc... 
învoirea soţului. stu, şi cu toate acestea, aceiași lege ît 
permite aceasta (le) cînd e vorba de bărbatul ci. 3. Co- 

"Tabia în care ne găsam ficuse naufragiu, eu plutiam pe 
o scîndură şi-un delfin saștepta cu,- (cu) gura căscată,_ 
să mi înghită, 4, S'a dat ordin ca si te ducă înaintea 
tribunalului din Paris, eşti acuzat (on t'accusc) că ai să- 

„vîrşit nişte crime mari, 5. Dacă mi ar cădea o:moşte- 
nire de undeva (de queglue part qu'il soit), aş împărţi-o 
cu amicii mei cei mai săraci și m'aș duce cu ci la studiu 
în străinatate.
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-doue conţine înţelesul uner intregi propoziţii şi a- 
rată bucuria, întristarea, 
rarea,: îndemnul, porunca 

durerea, mirarea, despe- 
ş. a. Se 

le despărţim în interjecții, frogriz şi improprii 
—sau locuţiuni interjecționale. | 

Î. Propri. 

      

le parapluie —cortelul 

  

ah! — ah! fi! _— la dracu 
ha! — a! fi done — (dispreţ) 
“oh! -— oh! chut — tăcere - 
a!  — o,(în vocative), ' tope!  — noroe 
ho! "hola — IX măr! (chemare) 
Eh bien !—EI! Şi! Ce! ouais!—ptiu! (dezgust) 
helas !' —vai cric! —crac; pre! 

paf! pouf! — trose! puf! 
glou! glou! — gl! gl! 

ZI. Împropril 
pare! —păzește miscricorde |. D-zeule 
au feu! : —foc! arde! juste ciel! | sfinte 

franchement — sincer (adv.) passer "— a trece 
autrement  — alt-fel excuser  — a erta, a scuza la. sorte — feliul, soiul| tout-ă-fait — de tot 
sallieră — a se asocia (cu)| mal (adv.)  — rău . imechant — rău, răutăcios du boeuf — carne de vacă regearder — a privi! loin - — departe «de sorte que — în cit -tranquille  — liniștit-ă fort — tare la capitale — capitala. 

Vavantage (m) — folosul jusqiwă ce que— pînă ce |“ sur -— asupra 
incontestable — netăgăduit-ă 

„le champ — cîmpul gucrir — a vindeca. iPinsecte (m.) —insecta percer — a: pătrunde: la brebis — oaia 7 la foule - —. mulţimea | le berger '— ciobanul se râveiller — a se deștepta, 
le troupeau — turma la lieue  —leghea, 4 kilom.: miscrable — nefericit-ă dici — „de aicea 
“doublement — indoit (adv.) Naples — Neapoli 
Iaveuglement (m.)-—orbirea _favir o —a încinta, 

_ 3)
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courage! —curaj o | arrete! | ho, staţi! 

paix! —pace! liniște!| arretez!  f 
en avanti—iînainte - tiens ! | iaca! na, - 

en arricrrel—înapol tenez! | na-vă 

tout beau !—încet! malheur_ă — vai de... 

silence!  —tăcere! 
ă au secours! — ajutor! săriți! 

“ allons! _— haide! haidem! 
de grâce! — pentru D-zeu! 
peste soit de (lui) — dracu să (l-) ieie! 

S Or Ă 

SI. 

1. Il a fallu que tu le lui disses franchement, car 

autrement ton păre aurait eu le droit de te blâmer. 2. IL 

est dans les €coles toute sorte d'enfants, mais on doit 

toujours s'allier aux bons et fuir les mechants. 3. Regarde, 

comme il pleut, as-tu: un parapluie? Eh! que men 

chaut-il? j'y resterai jusqu'ă ce que la pluie passe. 

4. Excusez—moi, mon ami, mais je veux te dire la veritc, vos 

habits vous sitent tout ă fait mal. 5. Le vent bruit de 

-sorte que je ne sens plus mes oreilles, la nuit passce i 

_me bruyait pas si fort. 6. Cette fleur €clora dans une 

heure. 7; Faisons frire du boeuf et mangcons en un 

peu, j'ai faimet ă jeun je ne pourrais aller plus loin. 

„8. On preftre. la vie tranquille des petites villes aux 

plaisirs bruyants des capitales, mais toutefois celles-ci 

ont leurs avantages incontestables sur les premitres. , 

1. Il y a daus les champs des insectes dont les corps 

luisent pendant la nuit et qu'on appelle pers-/risants- 

2, Allez faire paître nos brebis je vais vous donner de 

Pargent. 3. Les bergers jouent des chalumeax tandis 

“que le troupeu paît. 4, Le plus malheureux de tous les: 

hommes est un roi. qu'les croit ctre heureux en rendant 

(făcînd) les:autres hommes miscrables ; il est doublemeat 

malheureux: par son aveuglement, .ne connaissant pas. 

“son malheur.il ne peut 's'en gucrir; îlcraint m&me de le 

connaître.: La verite ne peut percer la foule des flatteurs 

- pour. aller jusquă lui. 5. Reveille-toi et t'habille, le jour 
va poindre et il nous fautaller quatre licues diici jusquă 

Naples, il fait si beau temps que jen suis ravi. -
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CARTEA 1 
SINTAXA 

„CAP, NNNII. 

Substantivele—senul. 
De şi fie care substantiv trebue să aibă un sin- gur gen, masculin sau femenin, cu toate acestea se întimplă ca un substantiv să fie luat cind de un gen; cind de altul: iar alte ori i.se schimbă și în= jelesul după genul ce-l ia; substantivul. Din numă= rul acestora sunt următoarele : . ide (ajutor), în înţeles de persoană: ajutătoare este masculin, iar in înțeles de ajutorință este femenin. ! Ă 5 | dligle (ultur), este masculin în înţeles” propriu şi în cel figurat, vorbind despre persoane ; însă fe- menin cînd însamnă steag, fajură : L'aigle ImMp6- riale : -les aigles romaines. . 
  
  
    

„a schimba — chahger | faţa — le visage greutatea  — la peine i a se întări — se fortifier cauza — la cause | a întălni  — rencontrer Uşor — aisement | a'şi aminti — se souvenir | la ride — sbircitura | domnul — le monsieur . E 2 Se mingiîia — se consoler . mareşalul — le marechal laleaua  — la tulipe : repede ' — rapide, prompt: măreţ-ă — magnifigque a apuca — saisir pentru că — parce que în grabă — en hâte : obiectul — object (m.)': a ajunge — atteindre inima  -— le cosur - “cu putinţă — possible din nou — de nouveau dorinţa -— le d&sir "| succesul — le succes a aţița  — stimuler. 2 părelnic-ă— illusoire numai — simplement viorica  — la violette La a se retrage  -— se retirer, reculer 
a porni la drum — se metre en marche
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Amour țiubire). delize (plăcere). orgue (organ. 

instrument muzical). sunt de genul masculin în sin- 

gular și femenine în plural. _ 

Automuz (toamna)-este masculin în proză şi feme= 

nin în poezie. - 

Chose (lucru). este masculin numat în espresia 

quelque chose (ceva). 
FElece; este măsculin cînd însamnă şcolar; iar 

femenin cînd însamnă şcolăriţă, și creșterea. ridi- 

carea. animalelor domestice: Nos paysans s'occupent 

de leltve des bestiaux (Țaăranil noştri se îndelet- 

_ micese cu creșterea vitelor). 

D 

: . Enfaut este de amîndoue wenurile. (copil. copilă), 

Foudre (trăsnet, fulger). este femenin în vorbi- 

rea obicinuită; I.a foudre sillonne les' nues (trăs- 

- | s>, e - 

1. Eşti schimbat mult (bien) amice, mi-ar fi fost greu 

Si te recunosc: pricep cauza (acesteia), fiind-că (c'est 

que) ai suferit mult în ncfericirile tale: dar ai câști- 

gat (gagner) suferind (en souftrant), pentru că ai dobindit 

înţelepciune, 2. Trebue să se -mîngiie ușor cineva de 

sbîrciturile cari vin -pe faţă, în timp ce inima se ezerciteazi 

şi sc întăreşte în virtute. 3. Mă secunoaşteţi, doinnule? 

Dv. trebue să fiţi. englesul pe care lam întîlnit la Con- 

stantinopol (sunt) acum două luni (il y. a .deuz mois), .pe 

cît (tant que) îmi amintesc. 4. Nu, domnule, cu sunt 

fiul cel mai marc (le fils aîn€)al vecinului tatălui d-voastră. 

1. PGtrivit cu (conformement ă) ordinul. mareșalului, 

- generalul porni. repede la drum, și apucă neprevăzut - 

(a Timproviste) pe duşman care se retrase în grabă. 

2. Poate cine-va zice că un om este fericit, pentru că 

şi-a ajuns fericit obiectul ambiţiunci sale? 3. Dacă near 

fi cu putință de a ceti inima sa, am vedea bine. (voir 

“clair)” că dorinţele sale sunt din nou aţiţate prin acest 

succes, și: că fericirea sa este părelnică. 4. Acest bă- 

- trîn aude rău, trebue să-i vorbeşti tare. 5. Laleaua este 

mai. mărcaţă de .cît viorica, dar ea _nu miroasă așa 

de frumos.. 
!
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netul brăsdează nourit); iar în poezie și în înţeles 
îigurat este masculin: Napolton 1 ctait un foudre 
de vuerre et lemosthene un foudre d'eloquence. 

Garde este masculin cind însamnă făzitor, și fe= 
menin cînd însamnă fază: La garde des fronticres 
est conhce aux soldats. 

Gent (mulțime. gloată) este femenin în singular: 
l.es enfants sonts la genteriarde (copil sunt gloata 
strizătoare). In plural preu/ perde pe 4, şi însam- 
nă, în genere, vanteuz cerind ca adjectivul ce-l pre= 
cede să se pună la femenin, iar cel ce vine după 
geus să fie la masculin : les ozes/les gens soat grou- 
deurs et ricaneurs (oameni. bătrinit sunt 'morocă- 
noșI și rizitori). Insi dacă adjectivul nu precede 
imediat pe gess, ci e separat -prin articlu-sau alt 
determinativ, atunct_remine la masculin : heureux 

“les gens 'dont les enfants sont appliqucs et obd- 
issants  (ferice de oamenii af căror copil sunt har- 
nici și ascultători). - 
  

Phorreur (£.) — groaza 
la servitude — robia .: 

les Romains — Romanii 
la liberte  — libertatea 

la souffrance — suferinţa | Vinstruction — învățătura 
experimenter — a incerca |! assez (adv.) — destul 
cloq rent — vorbitor .| assembler  — a aduna 
le capitaine. — căpitanul desormais—de acum înainte 
le nom — numele sous, — sub: ” 
preparer  — a pregăti| divers — diferit, feliurit 

C'est... que — (remăne: netradus) 
- education — creşterea, educaţia 

indignement — fără vrednicie, ncvitejeşte 
mugir OCO— a mugi i: pleurer - — a plinge 
avec fureur — cu furie i encourager — a îmbărbăta 
la voile — pînza corăbici | le matelot — corăbieral 
Ponde f.  -— unda | efirayer — a spăimînta 
le flanc — coasta | ramer — a visli * 
gemir — a geme | vigourcux  — puternic 
le.coup — lovitura | a travers — prin mijlocul 
Pecueil (m) — stinca violent + — înverşunat .
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Adjectivul nedefinit fo. foute, păstrează forma 
masculină, și înnainte şi după gezs:. Tous les ha- 
biles gens ne sont pas ă Paris (Nu toți oamenii, 
iscusrți sunt la Paris). Numa! cînd gress are înainte 
un adjectiv de acelea ce au forme distincte pentru 
cele doue genuri. adjectivul fou/ se pune la feme- 
nin: Toutes les bonnes gens sont bavards (Toţi 
oamenii prietenoși svnt vorbareţi) ; toutes les sottes 
pens sont presomptueux (Loţi oamenii proști sunt 
măreţi). In compusele: gens de lettres. (învățații), 
gens d'afiaires (comercianții). gens du monde (oa- 
meni nobilt). ş. a. gens este masculin. | 

Fymne (imn. cîntec. cîntare) cînd sc ia.în înţe= 

les de cintare bisericească este de genul femenin : 
în înțeles de cîntec profan, sau naţional. este mas- 

e Să 

1 La vie de cet hoinme est tissue de douleurs et 
de souftrances, 2. Nestor avait toujours passe pour le 
plus experimente et le plus €loquent de tous les rois de 
la Grece ancienne.. 3. Mentor dit aux rois et aux capi- 
taines assembles: Desormais sous divers noms et sous 
divers chefs vous ne -ferez plus qwun seul peuple. 4. La 

"jennesse est la fleur de toute nation; c'est dans la fleur.. 
qu'il faut preparer les fruits; [education et linstruction - 
sont les deux moyens de faire de bons ct capables ci- 
toyens. 5. Que craignez vous? N'avez-vous-pas assez de 
courage pour vaincre sans tromper? Votre vertu jointe 
aux forces de tant de peuples ne vous suffit--elle-pas? 
Il vaut mieux mourir que de vaincre indignement, . 

1. Les vents mugissaient avec fiireur. dans les voiles; 
les :ondes noires battaient les flancs du navire qui g€- 
missait sous leurs coups. 2. Tous nos compagnons, de: 
voyage pleuraient comme des femmes 3. J'encourageai... 
les matelots efirayes.; il ramerent vigoureusement; nous 
passâmes au travers des ecueils et nous vimes de pres 
toutes les horreus de la mort. 4. Sylla conduisit vio- 
lemment les Romains ă la liberte, Auguste les. condu- 
isit, lentement ă la.servitude. Ă |
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culin: Que: d'hymnes picuses retentissaient jadis 
dans l'eglise saint-Geminiano ă Venise! Voilă un, 
hymne tout ă fait patriotique. E 

IManoenire, cînd este la masculin însamnă sa/a= 
Hor, iar femenin însamnă cîrmă, conducere, ezer= 
ciţiu de trupe militare. L/entrepreneur ma pas pays 
les manoeuvres, c'est pourqoi ils ont abandonne le 
travail; la manoeuvre Mun vaisseau est chose .tr&s 
dificile. 
        

le menton — bărbia . soummetre  — a supune : 
la marin  — marinarul le rival — protivnicul 
mesurer O — a măsura - regir — a domni - la sonde  — sonda exister — a czista 
lempire  — împărăţia “prevoir — a prevedea 
âtendre  — a se întinde| combiner ! —a întruni 
le Pruth  — Prutul le penchant — aplecarea 
Sabuser  — a se înşela Tindividu (m) — individul 

„la profondeur adîncimea 
jusq'vă ce que — pînă ce 
la supcriorit€ — superioritatea 
le concitoyen concetăţeanul 
Peffet urmarea, efectul 

appuyer — a sprijini partager O — împrţi: 
la difficulte — greutatea | Pextrâmit€ — strimtorarea' “la pluie — ploaia faire preuve — a da dovadă 
retarder — a întîrzia la mollesse — moleșirea 
la marche  — mersul Paudace (f.) — îndrăsneala .- Tignorance (f.) — neştiinţa | engendrer — a naşte 
la reflexion. — cugetarea | le calme  — liniştea 
la crainte  — frica “|  Demosthene — Demostene - s'allier — a sc uni songer — a gîndi 
le guerrier  — resboinicul| Padmitation (£.) — admiraţia 

Survenir — a veni fără veste 
" cheminer — a face un drum | 

le rapport. — raportul, consideraţia 
le bcau „— frumosul, frumuseţa . 
incomparable  — neasemănat-ă 
actuel - . — de acum, de față 

"la penctration  — pătrunderea,
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cut grisă). - 

, 200 

Oeuare (operă, lucrare), este masculin cînd în- 
samnă : a) compoziţia unui muzicant: le premier 
oeuvre-de Rossini fut un chef-d'oeuvre; b) toate 
stampele unul. sculptor : Act-il vu les oeuvres. 
d Albert Durer, celebre peintre et graveur “alle- 
mand 2 c) în: locuţia Ze grand ocuore. (piatra filo- 
sofală. 

Oyge (orz) este de genul femenin : de belle orpe 
(orz frumos); masculin este numa! în espresiile : 
orge monde (orz curăţit, cojit), orge perlt (orz fă- 

St. 

1. La bouche est au-dessous du nez et lementon est 
audessous de la bouche. 2. Les marins mesurent la pro- 
fondeur de la mer au moyen dela sonde. 3. Qucl 
empire s'âtend audelă du Prut? . Les eleves de cette: 
classe seront tos punis du premier jusqwau dernier. 
5. Pai rest€ aupres de vous jusqu'ă ce que vous vous ctes 
endormis. 6. Les  grands hommes ne s'abusent „point 
sur leur superiorite ; il la voient, la. sentent, ct -n'en- 
sont pas moins modestes. . 7, Auguste, apres 'avoir so r- 
mis ses concitoyens et dâtruit ses rivaux, regit durant 

40 ans le plus grand empire qui ait existe au monde. 
Ss. Qui connattrait parfaitement les  penchants de: 
chaque individu pourrait prevoir, tous leurs effets com- 
bin€s dans le corps du peuple. :* -- — 

1. “Tout un corps d'armâe devait arriver avant Ja fn 
de la nuit pour appuyer.cgux qui ctaient entres, s'ils 
rencontraient quelque dificulte. 2. La plaie qui s survint 
retarda “leur marche; ils chemintrent sous la pluic. 
3. Sous tous ces rapports et sous bien d'autres, notre 

ville est: digne d'admiration: nous avons le goit du beau, 
_mais avec 'mesure; lamour de la philosophie, mais sans 
mollesse. 4. Il y a des hommes, chez qui lignorance 
produit Paudace, la râflexion, engendre la crainte, chez 
nous une audace incomparable sallie au calme de la 
reflexion. 5. Guerriers, dit Demotshtne, vous qui avez 
voulu partager avec moi le peril actuel, que personne 
de vous, dans une telle extremite, ne songe ă faire preuve 
de pinâtration. | ” -
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Păâgues (Paştile) în singular e masculin și însamnă 
paștile creștinilor: quand Pâques sera passct nous 
serons en Suisse. La plural este femenin: Les 
Pâques si longtemps. attendues sont dejă arrivtes; 
în femenin singular însamnă paștele Jidanilor: Les 
Juifs cclebrent la Paque avant les chretiens. 

Alte substantive cu gen și înțeles duple sunt: 

  

  

masculiu femeniu 
Aune (arinul, copac) - — aune (cot. măsură de lun- . 

i | gime) 
barde (poiet celt) | barde (platoșă, și felie de 
| Sa slănină) 
carpe (carpul miner) _ carpe (crap, un peşte) 
cartouche (podoabă în  cartouiche (o încărcătură 

artă) „de pușcă) 
couple (un grup de doue couple (un număr de dor 
"ființă unite prin iubire) - E indivizi) 

istoria — Phistoire (f.) | a sta — .rester 
a povesti  — raconter aliatul . -  Valli€ (m) 
a vizita  — voir, visiter | sîngeros  — sanglant 

- 7-a ciştiga — gagner, remporter - 
o de, mînă . — par la main | 

a cere " — - demander a se sili  — tâcher 
„ zorile „„„=— Vaurore (£.) | le vase. — vasul 

a se da ' — se livrer a păstra  — conserver 
a deştepta — cveiller a vindeca — gucrir 
avariţia  . — Vavarice(î.)| mînia — la colere 
patima _— la passion |! pripit — precipite 
a supăra  — tourmenter! căința . —le repentir “ 
a scoate — 6ter principiul — le-principe 
îndată — sur-le-champ | “virtuos —- verteux a 
Viţiul — le vice n6u o OC—neuf : ” 
a opri -  — retenir mirosul — Podeur (f.). 

" răsbunarea — ia vengeance| de obiceiii — ordinairement” . 
anul viitor — Vannce prochâine 

. “deprinderea — Phabitude.(f.) - 
substanţa  — la substance, la liqueur
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m. f. 

crăpe (stofă de doliu)  crepe (turtă coaptă, sub- 
țire) 

critique (criticul) - , critique (critica) 
&cho (răsunetul) Echo (numele unei zeițe) 

enseigne (port-drapel) enseigne (firmă-și infor- 
| __maţiune) 

foret (sfredel) ” foret (pădure) 
fourbe (înşelător) fourbe (înșelăciunea) 

grefie (grefa tribunalulut) grefte (altoiul, altoirea) 
guide (călzuzul) | guide (hăţurile) 
livre (cartea) livre (funtul — 500 grame) 

s5. 
1. Inainte:de (avant) a scrie. cineva istoria vieţei sale, 

trebuie (cinc-va) să-şi facă viaţa vr ednică dea fi povestită, 
2, Veniţi astăzi de mă vizitaţi, voii fi toată ziua (toute 
la journtc) a casă: 3. Nu puteţi sta la unchiul meu, 
căci ştiţi că el petrece (passer) toate după-amezile 
(Papres-midi) la amicul săi, care este de 3 luni bolnav. 
Domnule, D-ta mîninci şi bei peste măsură, aceasta. 
este nesănătos (malsain).. Bătălia de la Moscwa, câştigată 
de Franceji și de aliaţii lor la 7 Septemvrie 1812 în 
resboiul contra Ruşilor, este una din cele mai singe- 
roase de care (dont) pomeneşte (mentionner) istoria. “6, 

"Poate. cineva să(şi) sature (repaitre) ochii la o asemenea 
privelişte (le spectaclc)? 7. Amicul meu îl luă (saisir) de 
mînă și nu de păr (les cheveux). 

1. Dacă nu vei cere înaintea zorilor o carte, dacă 
“nu te dai la studiul virtuţei, cind vei fi. deșteptat, 
avariţia sau vre-o altă patimă va veni să te supere... 
2, Săţi intre un pai în ochii, îl scoţi îndată, şi să intre. 
_un vițiu în sufictul tău, tu zici: în- anul viitorii, voiiă 
gîndi a mă vindeca. ! 3.:Pentru ce să aştepţi (infinitiv)? 
Un lucru început este „pe. jumătate făcut 4. Opriţi-vă 
mînia :. 0 răsbunare pripită este de obicei urmată de 

-căință. .5. Voi sunteţi tineri, siliţi-vă de a vă face 
principii bune şi „de a dobîndi deprinderi virtuoase. 
6.. Un vas păstrează multă vreme. (longtemps) miro- 
sul celei d'intăr substanţe ce a primit. ?



3 

m. 
“manche (mănunchiul cu- 

- țitului 
memoire (memoriu). 

„mode (mod, metod, ton 
| muzical) 

moule (tipar, calup) 
-mousse (ucenic de marină) 
ofiice (sarcină, funcţiune, 
. îndatorire) 
page (paj pe lingă un 

rinț) 
pendule (pendulă, limbă 

de ceasornic) 
parallăle (cere paralel, 
comparațiune între doue 

  

o
 

f. 
manche -(mineca) 

memoire (memorie, ţine= 
re de minte) 

mode (modă) 

moule (un fel de scoică) 
mousse (mușchiu erbos) 
office (chelar, cuhne, că- 
mară de ținut, bucatele) 

page (pagina, faţa unei 
file) 

pendule (ciasornic cu lim= 
bă) 

paralele (linie paralelă) 

    

lucruri) 

la nouvelle — noutatea | avertir — a vesti 
L'Europe — Europa la croyance — credinţa 
Venvicux  — invidiosul - | -le continent — continentul 
pretendre  — a pretinde les anciens — cet vechi 
Tetranger — străinul tre permis — a fi învoit 
errer — a rătăci enterrer -— a îngropa 
ravager — a pustii cftrayer . — a spăria 
la moisson — secerișul lugubre — grozav-ă, 
Vapparition — arătarea „le revenant — stafia 

"se repandre  — a se împrăștia 
"le tombeau  — mormîntul . 
la scpulture 

Îaisser —.a lăsa ” 
regner — a stăpiîni 
reprendre — a lua din nou 
se hâter — a sc grăbi 
accepter '— a primi 

reglementer 
gouverner 
refuser 
raisonner 

| 
| 

J 

— îmmormâîntarea 
le vivant — cel ce trăesce (cel în viaţă) 

estimer — a stima. 
liberal — liberal, slobod ; 
pratiqucr — a practica 
constant  — statornic . 
chercher  — a căuta - 

a regulamenta 
a domni, a cîrmui 

-a respinge, refusa 
"a judeca, (despre) -
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m. i f, 
periode (spaţiu de timp  periode (perioadă, miăsu-- 

nehotărit. culmea unui ră de timp; mal multe 
lucru) fraze la un loc) 

pocle (sobâ) pole (tigaie) 
poste (slujbă, serviciu) .  poste (poşta, locul undese: 

odihnesc caii de e poată) 

36 — 

Ia Anssitot que Columb cât decouvert PAmeriqac; 
et que la nouvelle s'en est repandue en?) Europe, les. 
envieux pretendirent que ce continent aurait cte depuis. 
longtemps connu aux anciens. 2. Chez les anciensil 
metait pas permis d! enterrer le corps d'un mort dans 

„un pays Etrauger. 

„Tm ontre (afară de aceasta) Pâme, dont le corps n'avait : 
pas son tombeau, devenait errante, et tourmentait les. 
vivants, leur envoyait des maladies, ravagcait leurs mois- 

  

„sons, les efirayait par des apparitians lugubres pour les. 
- avertir de donner la scpulture ă son corps etă elle- 
meme. De li est venue la croyance aux revenants, 

Je craius de ne plus voir ni ma patrie, ni mes pa- 
renta,” 2. Plus on est sage et vertueux, plus on est 
heureux. 3. Plus :on reglemente le commerce, moins on: 
en tire d'avantages car le comerce est soumis aux memes, 
lois que touts- Jes arts liberaux. 4. Ceux, qui ont dans 
leurs mains „les lois pour gouverner les pleuples, doivent 
toujours se laisser gouverner cux-memes par 5 lois, c'est 
Ja Joi, et non pas Fhomme qui doit regner. '5. Je repris. 
la parole et chacun se hâta de se taire, ae 'sachant si 
je n'allais point accepter ce que j'avais d'abord refise. 
6. Soufirez toujours qwon. vous dise ce qu'on pense.. 
7.. Lon doit estimer non seulement Phomme q ri raisonne: 
le mieux. sur les lois, mais aussi. et encore plus, celui 
qui les. pratique avec la plus. constante vertu. S. Pour 
bien gouverner un peuple on doit chercher non pas un 
homme qui ait vaincu les autres dans ces jeux d'esprit 
et de corps, mais qui se soit vaincu lui- -meme et ses. 
“passions. 

EN După prepoziţia en se pune substantivul nearticalat; numai. 5 cu-- 
vinte fac: escepţie : -Vair” (aeru)), Van (anul), .Yhonnsur. (onoarea), Yherbe: 

(iarba), Fabsence (absenţa, lipsa). Seriitorii moderni pun şi altele,
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m N 
"pourpre (culoare roșă-in= 

chis) 
relăche (popas. odihnă) 

remisc (trăsură publică) 

'solde (restul une! datorii - 
sau plăți) - 

sommc (somn) 

„ souris (zimbet) 
tour - (întoarcere; -farsă. 

rînd, primblare) 
“trompette (trmbiţașul) 
vague (ceva nehotărit) 

a 

f 
pourpre (substanţă. roșie 

colorată) 
relâche (locul și șederea 

vaselor întrun port) 
remisc (şură pentru tră- 

„surf: înapoere: reducere 
„din preţ: întîrziere) 

solde (leafa soldaţilor) 

somme (sumă de bani. o 
cantitate mare de o ma- 

teric) 
souris (şoarece) . 
tour (turn) “ 

trompette (trimbiţa) | 
vague (valul cc face apa 

- cînd bate vintul) 
  

“puternic — puissant 
“a se îmbogăţi — s'enrichir 
a statornici — '€tablir: 
_tirania — la tyraunie 
cu cit — ă mesure que 

- Madrid  — Madrid | 
viitoriii-ă — prochain (ec) 
a învăţa — apprendre 

- cea mai mare parte 

a fi vorba (de) 

  
“ospăţul. _— le repas 
sorțul -. — le sort... 
a însemna —, designer - 
a lua parte — prendre part 
a” pedepsi — punir 
a se achita: — s'acduitter 

_la Sparta —aă Sparte | 

instrumentul 
- mahalaua 

următoriii * — Suivant 
moşul — Toncle (m.) . 
a ruga - — prier 
a admira  — admirer 
detunătura — la dâtonation 
spaima — Veftroi (m), 
surprinderea — la surprise 
a dovedi . — „prouv er 

— la plupart - 
— tre question (de) 

„» 79 le devoir 
| datoria A 4 la dette 

a se arăta — se montrer 

vesel .-  — gai 
jertfa — le sacrifice 
a ridica  — €lever 
altariul — Lautel : 

— Pinstrument 

— le quartier, le faubourg



  

m. o fe 
vase (vasul) vase (mocirlă). 
voile, (acoperiș, pinză de  voile (pînză de corabie). 

dantele ce pun femeile - - 
pe obraz). 

- "Numărul. 
Nu toate substantivele se pot. întrebuința la a-: 

-mîndoue numerele; din cele cari se întrebuințază. - 

SI, | 

1. Cind Grecia deveni mai puternică şi cind lumea. 
(on) aicea fu mai îngrijită (occup€) încă a se îmbogăţi, 
se statorniciră tiranii (domnii) în cea mai mare parte a 
oraşelor, cu cît veniturile” creșteau (s'accroître).- 2. Cind | 
crezi si pleci la Madrid? Et cred să fac aceasta septă- ! 
mîna viitoare: 3. Dacă vei fi ajuns acolo. şi vei fi vorbit. 
cu-moşul meii, te rog să%'mi scrii dacă a "fost vorba şi 
despre. mine. 4. Inainte de a veni tu la mine şi de a-mi 
spune ceva despre 'călătoria ta, nu voiii eși din casă. 
5. În timp ce eii vorbiam cu.dînsul şi admiram ideile: 
sale, aud înapoia mea o detunătură care mă făci să tre- 
Sar de spaimă şi de surprindere, 6. Dacă ași găsi acunr 
pe tatăl tăii a casă (chez lui) şi ar bine-voi (daigner) să 
mă asculte, aș merge la dv. 7.- Pînă ce nu veţi învăţa, 
şi nu veţi dovedi. că știți-cea ce aţi învăţat, să nu. 
credeţi (aller croire) că veţi fi trecuţi (promouvoir) î în clasa. 
“următoare. : 
“1. In Grecia erâ “în vechime obiceiul ospeţelor publice, 
„în care sorţul însemna pe oamenii cari trebuiaii să ia 

"par te la iele şi legea pedepsia aspru pe cel cari refuzati: 
"A se achita de această datorie. 2. -La Sparta, ca și 
(ainsi que) în alte state din vechime, părintele, sai mama,. 
trebuca sub pedeapsă de moarte să se arcte vesel, cind 
să întîmpla să-i moară un copil; atit erati oamerii de: 

- Supuşi unor legi neumane. 3. Mult a trebuit pînă ce 
(que) educaţia să fie liberă la Greci; individii nu erati 
de cît nişte! instrumente: în minele Statului. 4. Poporul 
roman era impărţit în doue clase: plebeii (les plebcicas) 
şi patricii: (les patriciens).: Regele Servius Tullius fu cel 
dintăi care să ridice un altar în fie care: mahala, pentru 
ca mulțimea să 'aibă prilej de a face “jertfe zeilor—-drept, 
care pină atunci i-a fost oprit (interdit) de legi.
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numal în singular, putem cita: 1) substantivele ab 
stracte : le courage, (curajul). la jeunesse (tinereţa, 
tinerimea), la modestie (modestia) ş. a. 2) numele 
de metale. metaloide: Voxigâne (oxigenul), Por (au- 
rul), Pargent (argintul, bani) ș: a. 3) numele: de 
substanţe. aromatice: Pencens'(tămiia), le musc (mos- 
cul) ş. a. 4) Numele proprii de persoane, 'cînd sunt 
luate singuratic: George (Ghiorghe), Paul (Pavel), 
Ciceron, “Demosthene, “Alcibiade ş. a: 

Altele nu se întrebuințază de cit în plural, ca: 

les alentours. m. (imprejurimile). 
» archives.. f. (arhiva). 
» armoiries f. (insigniile nobiliare): 
» arrhes f. (arvona). 
» atours, m. (podoaba, dresurile). 
» broussailles, f. (mărăcinit). - 
» confins, m. (graniţele). | 
» d&combres, m. (dărmăturile, ruinile). 
» entrailles, f. (măruntaiele). 

> entrefaites, f. (timp intermediar). 
» environs, m. (încunjurimile, apropierea). 
» fiangailles, f. (logodna). . Re 
» fonts, m. (cristelniţa). 
» funerailles, f. (îngropămintea). 
»  mathematiques (matemateca). a 
» moeurs, f. (obiceiurile). 
» les: mouchettes; fi (mucările). . 
» penates, m. (zeit de casâ). - 
» pierreries, f. (pretrele scumpe). 
  

    

ă la suite — la urma: constamment — statornic 
s'expliquer — a se esplica | empoisonner — a otrăvi: 
Vimpatience— nerăbdarea | le pistolet  — pistolul 
"crever — a crăpa, plesni | le revolver  — revolverul 

a six feux . — cu 6 focuri 
lavoir €chappt belle — a fi scăpat țeafăr
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„les pleurs. m. (lacrimile). - 
» tenebres. f. (întunerecul). - 
» vepres, f. (denia). - 
» proches. m. (rudele). - 
» thermes, m. (bâile calde). 
» vivres, m. (bucatele, merindele), 

Sunt -multe substantive cari în singular au un în- 
ţeles -și în plural altul. Așa: | 

laboi: m. (lătratul) *  lesabois(ncevoiacstremă) 
Parme. f.. (arma) les. armes: (armătele. în- 

signil cavalereşti); 
“Varret. m. (hotărirea, po- les arrcts (închisoarea, 

  
  

Se ronca) arestul). 
_Tauspice, m. (prezicerea) les auspices (succes. o- 

| | crotire). 
la, grâce, (plăcerea, ierta- les grâces (rugăciuni de 
i rea) j “ mulțemire). 
le ciseau (dalta) - les ciseaux (foarfecile). . 

“la defense (apărarea) les. defenses (dinţii mis- 
Sa trețului, elefantului). 
le denier (dinartul) les deniers (bani). | 
l'esprit, m. (spiritul, spir-' les esprits (principiile . 

i tul) vitale). 

SS, - 
1. Ah! c'ctait vous, ami, mais comment? 2. Cest 

justement moi, me voilă auprts de toi, ă la suite, 6 mon 
Dieu, de tant de perils qui allaient presque 'mettre ter 
me ă ma vie mille fois malheureuse?. 3. Oh! Qut'est ce 
que je viens d'entendre? Toi malheureux! Mais. depuis 
quand, explique-toi? 4. Ecoute, ouf! je crâve d'impa- 
tience de te le dire plus tât! On ne doit pas croire 
qu'il cest.un homme au monde qui puisse âtre constam- 
maut heureux. Eh! la vie est plus amere que je ne la croy- 
ais! Courage, ami, peste soit de tous les moments qui 
empoisonnent la vie! O, ami, jallais tre tus,il ya 
«une demi-heure, mais grâce ă Dicu et ă ce pistolet ă six 
feux, autrement dit, revolver, je Pai €chappe belle!"
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I'ctat, m. (statul, starea) les ctats (clasele sociale). 
le faste (pompă. măreție) les fastes (anuar. și ca- 

| | „ lendar). 
le fer (ferul) les fers (obezile, cătuşile). 
le gage (amanetul) les vages (leafa). 
Ihonncur. m. (cinstea. o- les honneurs (funcțiunile 

noatea) . stâtului) 
„le jour (ziua) „les jours (viața. timpul 

vieţel). 
la lettre (scrisoarea,litera) les lettzes (științele lite- 

rare, literatura) - 
la lunette (luneta. o- les lunettes (ochrelarir). 

chtana) o 
la mesure (măsura) “les mesures (măsurile= 

| o îngrijirile). 
le neveu (nepotul) les neveux (urmașii). 
le papier (hirtia) „ les papiers (scrierile, seri- 

5 sorile). 
la petite maison (casă les Petites-Maisons (bol- p „LI | mică) . nița). 
la poursuite (urmărirea) les poursuites (cercetare 

e judiciâră) 
la pratique (ezerciţiul). les pratiques (muștireir). 
Ja tablette (poliţa) les tablettes -(tăbliţa de 

notat). 
la troupe (cîrd, mulțime) les troupes (ostașii). | 
la veille (privigherea) . “ les veilles (lucrări făcute 

- privighind noaptea). 
  

a întinde :— ctendre ! a ucide — tuer 
„covorul  — la tapis la să grăbi — se deptcher 

" intunerecul — les tenăbres | în flacări — en flammes 
a condamna — coridamner |. răi o? — mechant 
tălhariul  - — le volcur a se face — devenir 

a trece la o.parte — pâsser de câte 
„peste: puţin — dans peu de temps, sous peu. 

' „cu q cai —ă 4 chevaux 
14
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Numele imprumutate de la limbt străine şi pri- 
mite în limbă, primesc pes ca semn al .pluralului: 

Popera (opera. teatru de operă)—les operas; le. 
numero (No.)-—les numeros.—Inse cele străine cind 

“se întroduc ocazional în scriere primese în plural 

numai articol: le pater (tatăl nostru).--les pater. le 

postzseriptum (postscriptul)— les post-seriptum ș.a. 

Tot aşa se întrebuințază: alleluia. aoe (te salut). 

benedicite. credo, ex-voto, fac-simile. în-folio. în- 
octavo. cum şi termenii de muzică: allegro. cres- 
cendo.. ș. a. | 

Multe nume italiene. precuin: carbonaro. condot-. 

tiere. dilettante, lazzarone. fac pluralul în 7 după cum 

este în italiană: tot așa și. cu numele altor limbi: 
la fa'ee——les fălci, le popa—les popi. ş. a. cînd a- 

ceste nume nu sar putea-traduce ezact în fran- 

4uzeşte, sau cînd scriitorul voiește a le întrebuința 
cu forma lor originală. 

Le maximum. le minimum, fac în plural les ma- 

xima, les minima. - 

  

Numele proprii nu ieu semnul pluralului, cînd este 

a se arăta însășt persoanele ce le-au purtat: les 
deux Corneille (Pierre. et “Thomas). les deux Ra- 
cine (păre et fils), tot așa cind se face o enume- 

h „n S% 

1, Haidem, peste puţin noaptea iși va intinde covorul 
săi de întuneric peste capetele noastre. 2. Ei! ascultă, 
vino încoace (ici, ga) 3. Păzeşte, treceţi la o parte,. 

„iată o trăsură cu 4 cal, 4. Vai de tine cit (que) eşti 

(dej prost. 5. El condamnat! D-deule nu este posibil! 
6. Talharii! Săriţi (în ajutor), ne ucid! 7. Foc! gră.-. 

“biţi-vă tot orașul este în flacări. 8. Vai de cei săraci. 
9. Drace, ce răi te ar “făcut! 10. Tăcere, vrau să aud 
unde cîntă (chanter) Se i
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raţie de oameni însemnați: les Moliere, les Bos= 
suct, les Massillon ontillustre le dix-septi&me sitcle. * 

Inse cînd sub numele propriu se ascund calită- 
ţile persoanei ce la purtat, sau de voim a arăta per- 
soane asemenea. se pune s"în plural: Un Auguste 
aiscment peut faire des Virgiles . (adică poeți ca 
„Virgile), Les Bossuets sont: aussi rares que les 
Napolcons. 

* Se pune s în plural la numele proprit de fami= 
lil, sau de rase: les Bourbons, las Gracques, les 
Horaces,.les Curiaces, les Macchabees. 

„În fine cînd prin numele propriu voim să ară- 
tâăm opera acelei persoane, s este neapărat trebui- 
tor, ca la un nume comun: Țai perdu deux Virgi- 
les (adică doue cărți de a Iul Virgil); Combien de - 

„ Raphails et de Poussins y a-t-il dans le musce de 
votre ville? (Adică, tablouri de a le lui Rafael şi 
Poussin). ă N 

CAP. NXXIII. 

Articlul 
A). Articlul defuzt se întrebuinţază : 
1) Inaintea numelor de ţări, continente, insule : 

La “France, Pltalie, le Danemark, la - Roumanie, la 
“Turquie, Da | | 

a). Cînd înse numele de ţară se ia ca loc de 
provenienţă “sau ca punct de plecare, el primeşte 
in loc de articlu, prepoziţia de: Les chevaux de Rus= 
sie sont tr&s recherches (Caii de Rusia (sau rusești) 
sunt foarte căutaţi). Il venait d' Angleterre pour se 
rendre ă Constantinople: Se 
„Se zice larmee de Russie, Parmee d'Egypte, pen- 

“tru a arăta o armată străină aflătoare în Rusia, în 
Egipt ş. a. iar ca să arătăm armata acele! țări zi- 
cem: Parmee de la Russie, de l'Egypte. | 

. ” 1
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„b). După cuvintele: duc, 7oz, friuce, empereur 
ș. a. duchi, royaume. empire, ș. a. numele ţărer 
încă nu primeşte de cît prepoziţia de:"P'empire de 
Turquie, le roi de Sutde. 

Observare.  Cîte-va nume de țar extraeuropene,, 
cum și cite-va europene, nu se supun aceste! regule, ci 
se articulează: P empire de la Chine est plus ctendu ! 
que Europe entire. Aseminea se zice : le royaunie 

-des Pays-Bas: le territoire de la Nouvelle-Hollande. 
c). După prepoziţia ez (în), numele de ţară se 

pune fâră articlu: Jetais en France quand tu €tais 
en Turquie. Ă 
"-Insă dacă numele de țară are un atribut, atunci. 

în loc de ex se pune das, iar numele țărei se ar- 
ticulează: Il ctait dans /Amwerigue du Nord, et 
moi, j'tais dans Za Turguie d'Europe. Și cînd ca 
nume de loc de provenienţă este un riu,un munte 
sau un substantiv comun, atunci incă se pune ar- 
ticlul: Les vins de la Moselle, la bergtre des Car- 
pathes. Tot așa se face după cuvintele fleuoe, vt- 
viere, dac, cînd numele propriu este masculin : le 
fleuve du Weser, la rivicre du Pruth; sau se arti-, 
culează numele propriu: le Volga. le Danube, iar 
alte-orl- se zice le fleuve Mississipi, le lac Ladoga. 
2), Se articulează încâ unele nume de oraşe. cari: 

dinti”un început au fost nume comune: le Havre, - 
“le Mans. le Caire. la Mecque, la Haye: Îl est au 
Caire, d ot il veut aller au Havre en France et. 

- puis â la Mecque. en Arabie,. | 
3). -Cite-va nume proprii de: origină italiană : le : 

“Dante (Dante), le Tasse, 'Arioste. le Titien, le 
- Dominiquin, la cari se adaogă: le Poussin, pictor 
francez, la Camocns, poet portugez și le Christ 
Hristos: Avez vous lu. | Enfer ct. le „Purgatoire, . 
po&mes du Dante? * 

Oiservare. Alte nume propri de acestea nur con-, 

7 

, 

. 

.
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tractează. articlul cu prepozițiile de şi ă; aşa sunt: le Sage, le Tellier, la Fontaine, la Harpe, la Ro- chefoucauld, şi -chiar se scriu întrun cuvînt uneori: Comment trouvez-vous les fables de La Fontaine ? Lisez les admirables maximes de Larochefoucauld. 4). Inainte de ort ce nume propriu cînd va avea un atribut: le bon Pierre, le spiritucl Boileau. - Obs. |. Cuvîntul Saint nu se consideră ca atri- but pe lingă: numele proprii de sfinţi: Saint Jean, Saint Paul, ci numai atuncr” cînd cuvîntul saint ar preceda un nume de munte; le Saint-Gothard. „II. Cînd voim a arăta serbătoarea cutărui sfint, întrebuințăm articlul femenin: la Saint-Jean, la Saint- Thomas : A la Saint-George nous . devons „payer nos baux (la sf. Ghiorghe noi trebue a plăti chiria) La Saint-Demâtre est arrivce, nous chan- gerons notre demeure pour une autre 'meilleure que celle-ci. | 
5). Se pune articlul înainte de cuvintele ce arată „punctele cardinale : le nord, le septentrion, le midi, l'ouest, Pest; le Danube coule vers orient. | 6. In propozitrelative după dos (a căruia) ::C'est - Phomme, dont vous avez gronde les enfants (acesta-e omul pe a cărui copil i-ați dojenit). 

7). Inainte de adjective și de nume proprii se întrebuințază prepoziţia ă urmată de articlul feme- nin,- pentru a arăta moda, obiceiul : S'habiller ă la frangaise (a se: purta îmbrăcat franţuzeşte) ; tondre “la barbe ă la Henri IV (a tunde barba 'după obi- ceiul lut Enric al IV). i a „5, Asemenea se ia prepoziţia ă în unire cu ar- 
ticlul definit, cînd este a se arăta un vas, or un 
loc împreună cu cea ce conţine : donnez moi le pot 
au lait (daţi-m! oala cu lapte); Il ma montre le 
marche au bois (mi-a arătat piaţa cu lemne); Qui 
a vu la cruche ă leau ? Cine a văzut ulciorul cu apă?



Obs. In asemenea caz se întrebuințază încă pre- 

poziţiile de şi â, cu deosebirile următoare: | 

Za boile d'allumettes (cutia de chibrituri, adică o 
cătime de chibrituri cît cuprinde 
o cutie obișnuită de chibrituri). 

La doite ă allumettes (cutia de ţinut chibrituri, 
adică o cutie goală. însă de cele 
în care se ţin chibrituri). 

lar Za doîle au alhumettes însamnă cutia în care 
se wăsesc chibrituri în momen- 

tul vorbirei). 
să se traducă în romînește : le pot de lait, le pot 
au lait, le pot ă lait; le sac ă bl6, le sas de bl&, 
le sac au bl... 

9). Se întrebuinţaziă încă. articlul definit în unire 
cu prepoziţia & cînd se arată calităţile fizice saw | 
morale a-unei persoane ; cînd se arată bucate în 
cati întră oare-cari substanțe ce li dau gust sau 
-miros deosebit: în fine cînd voim a arta persoane 

ce obicinuit au de vinzare cutari lucruri: Ze pau- 
four aux. serres cruelles. Apportez du cafe au lait, 
du chocolată la vanille. Ni , 
-I/homme aux yeux bleus, .la femme aux sour- 
cils noirs (barbatul cu ochii „albaștri, femeea cu 
sprincenele negre). C'est homme aux prejuges 
(acesta-i omul cu” prejudiţii). Appelez le marchand | 
aux, cerises (chemaţi pe negustorul cu cireşe). _Payez 
la fille -au lait (plătiți pe “fata cu laptele). 

Dar cînd se vorbeşte în. genere despre lucru 
sau -persoane hecunoscute sau nehotărite se pune 
numai prepozia & fără articlu: Les hommes ă pre- 
juges sont les plus nuisibles (oamenii cu prejudiţii 
sunt cel mat vătămătorr). 

10).. În multe alte cazuri unde în rominește se 
înlătură articlul sau se întrebuinţază., adverbe. 

Partir /e premier. et arriver /e dernier.
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Soyuz le bienvenu, la bienvenue, 
Apprendre le frangais, le latin, le grec. 
Sentir la rose. le-tabac. le chocolat. 
Avoir mal aux dents. â la tâte.. 
Je suis venu vous voir vers les six heures du 

soir. ș. a. Ia | ” 
p). Articlul definit se suprimă : | 
1). În cuvintele: Mousteur, Wonsezgucur (domnul), - 

magda me (doamna). mademoisele (domnisoara): Mon- 
sieur Mably est sorti îl y a deux heures: made- 
moiselle votre socur est-elle dejă de retour de son 
voyage? | | | 

Obs. dlonsteur ia articlu, cind este complinit prin 
ceva: le monsicur que voilă-est le parrain de Jean. 

1 

" (Domnul cela este nașul....). Asemenea: madame et 
mademoiselle cind 'sunt precedate de un adjectiv și 
urmate de un nume propriu de familie: 1/aimable 
madame de Foncin a fait les honneurs du bal. 

In “loc de madame. mademoiselle, monscigeneur, 
se zice dame. demoiseile, seigneur. cînd fiind de- 
terminate prin articlu sau: alte. vorbe (ca: ce, cez/e, 
guel gucile. chague -ș a.) nu vor îi urmate de un 
nume propriu de familie: j'ai vu la dame dont vous 

_me parliez jadis. De quelle dame vous. ai-je parle, 
je vous prie? De la dame que ce seigneur a cue 
pour gouvernante ă ses filles. a 

Steur, în loc de mousieur. nu se întrebuinţază 
astăzi de cit cu înțeles despreţuitor: Un sieur Paul 
m aborda et. me remit cette lettre; sau cînd un func- 
ţionar vorbește despre subalterni Săt: 'vemettez ces 
papiers au sieur T..: , o 

„ 2), In sentinţe și proverbe: pauvrett n'est pas 
vice (a fi sarac nu însamiă a fi un om stricat)., 

3). In enumerări repezi: hommes. femmes. en- 
fants. tout fut massacre. . 
4). În vocative și cind se apostrofează cine-va--
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sau ce-a: Roi. cessez de trahir le peuple. O. bel 
arbre, combiens! de fois n'ai-je pas trouvc une om- » 
bre vivifiante sous tes rameaux! - 
„Dar se păstrează cind substantivul vine după cu- 

vintele : monseigneur. monsieur, madame. made- 
moiselle: Monsieur le maire, veuillez naccorder - 
un moment dentretien (D-le Primar, vă rog a-mi 
da un moment de convorbire). 

5). In apoziţie: Avez vous lu Zaire. trage *die de 
Voltaire? Vous connaissez histoire d Alexandre. 
roi de Macedoine. N 

Obs. Cind apoziţia arată. o antiteză, sau cînd 
ea sc compune din un superlativ,  artielul este de 

„nevoie: Parlez moi de Rousseau, le philosophe.ne 7 
me parlez pas de Rousseau, le potte. Ne connais- 
sez vous pas Shakespeare, le plus genial de tous 
les auteurs dramatiques? | 

6). Cind sul bstantivul stă ca esplicare după con- 
juncţia ou (sau): Les gcants. ou fils dela terre, se 
revolterent contre le ciel (Giganţii sau fit pămin- 
tului se resvrătiră în potriva ceriulut). 

7. Iraintea numelor de luni şi de zile (din a a- 
ceeași septâmiînă) : Je partis mardi ct je suis arrive 

vendredi. lar dacă zioa este din altă septămînă, 
de cit aceca în'care se-află vorbitorul sau scriito- 
rul. cum şi dacă e vorba de ceva care se face re- 

gulat' [obicinuit) în cutare zi, se pune articlul: I.a 
gazette de Pukowine parait le dimanche et le jeudi. 
Il nvavait ccrit le lundi. et moi. je lui repondis le 
jeudi (Imi scrisese lunia şi eu în respunsei joia (în- 
tr'o Jo%). 

Se zice fără artielu: lundi _prochain (lunia vii- 
toare). mardi passt, mardi dernier (marţia trecută). 
dar cu articlu: le mardi suivant (maria următoare), 

“le mercredi precedent (mercuria precedentă. tre- 
cută D). pentru. că nu-i vorba de zioa viitoare. ci de .
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o altă marți şi de o altă mercure: Samedi prochain 
je vous amenerai voir ma biblitheque, et le sa- 
medi suivant nous irons voir celle non oncle. | 
Asemenea se întrebuinţază articlul, când numele 

zilei are un atribut: le vendredi saint (vinerea sacă), 
le dimanche des- Rameaux (Duminica stilpărilor). 

Numele lunilor este precedat de artielu femenin 
cînd au îndintea lor vorba (demiZ jumătate). Nous 
nous verrons vers a mi-mai (ne vom videa pe la 
jumatea lu! mat); iar cînd este Ueterminat: de un 
alt atribut ia articlul masculin: Le beau septembre 
arriva enfin. | . 

3). In numele proprii de persoane și, de orașe, 
cind nu vor avea un atribut: Henri IV fit revocquer 
I'cdit de Nantes. Paris est en flammes. E 

9). Inainte de cuvintele: rue, place, faubourg, 
«quartier, cînd acestea ar arăta locuinţa, în care caz 
numele proprii de oraşe primese prepoziţia de: Mon 

„maitre loge, rue de Londres, numero 33. 
Inse fără prepoziţia de, cînd cuvintele arătate vor 

fi urmate de un nume propriu de persoană: Ce 
pretre a 'achete une belle maison. rue Alexandre 
le Bon... a o - N 

10). In locuţiunile următoare: sous prâtexte (sub 
cuvînt (că sau de). peindre d'aprăs nature (a zu- 
grăvi după natură), apres diner (după prînz). apres 
'souper (după' masă). perdre connaissance” (a perde 

cunoştinţa), tenir tâte (a ţinea pept). perdre cou- 
rage (a perde curajul), ctre d'avis (a fi de părere), 
tirer Vaffaire (a scoate din încurcală), courir risque 
(a se pune în primejdie) ș. a. In caz 'cînd sub- 
stantivele din aceste locuţiuni vor fi determinate se 

„pune articol: Je suis de Pavis de monsieur votre pere. 
Intrebuinţarea articlului partitiy. 

- “Complimentul direct partitiv perde -articlul său
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cînd atirnâ de un predicat negativ: Il na pas 
Wargent: "Vous maurez pas Wenfants (vezi etimo- 
logia pag. 56 Nota 1). 

1. Cu toate acestea sunt propoziții relativ-ne- 
gative. nu absolut negative, şi după acestea compli- 
mentul -partitiv posedă articlu: Jen'ai pas acquis 
des connaissances dans ma jeunesse pour rester dans 
Poisivete le reste de ma vie (adică j:ai acquis des 
connaissances, non pour rester dans loisivet6.....)— 

cu n'am dobindit cunoştinți în tinereța mea pentru 
a petrece în trîndăvie restul -vieţel. Asemenea în 

“propoziţii mixte. cînd întrebarea este numa! for- 
mală : pour quoi depensez vous de Largent inuti- 
lement. n'avez vous pas des enfants? In acest caz 

“întrebătorul ştie că cel întrebat are copii: în caz: 
cînd întrebătorul nu ştie aceasta sc zice: N avea 
vous pas d'enfants ? 

“Tot așa. se face- cind predicatul “negativ este 
urmat de un infinitiv preces de prepoziţia saus : 

„II ne parle jamais suns dire des sottises (el nu 
vorbeşte nică odată fără a spune prostii). ca și cunt 
Sar zice: il cit des sottises toutes les fois quiil 
parle  Inse dacă predicatul este afirmativ atunct 
saus are înțeles negativ:” Il parle sans faire de. 
fautes, ca și cum ar fi: il ne fait pas de fautes 
lors “qu'il parle. - 

2. După: ce n'est pas (point), ce n'etait pas, ce 
ne sont pas..... nu se înlătură articlul partitiv: ce 
metaient pas des hommes ordinâires que les Ro- 
mains (Romanii numal oameni de rind nu: erau). 
Asemenea se întrebuințază artielul partitiv cînd 
substantivul său va fi complinit de un adjectiv: 
N'ecoutez. pas des conseils interesses. 

3. După: ne... que, în înțeles de seulement se 
întrebuințază articlul partitiv. iar în înţeles de .nul 
autre, nulle -autre, se înlătură: Je ne trouve des
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amis que dans les livres. Il n'a de ressourees que 
celles de ses mains. (El nu are nict un alt mijloc 
de traiu de cit mînele sale).. | | 

e După paZuuue 417 Şi -Sozfu... soț, se înlătură ar- 
ticlul partitiv:: Ni conseils, ni pritres, ni menaces 
n'ont pu le faire changer d'avis (nici sfaturi. nici 
rugăminți, nici ameninţări nau putut să-l facă. a-și 
schimba părerea). Soit faiblesse. soit paresse, votre 
enfant n'apprend rien (fie slăbăciune, fie lenevire, 
copilul I)-vs. nu învaţă nimica). | 

Adjectivele certains,. divers, differents, puse în= 
naintea substantivelor, resping articolul partitiv : 
Certains hommes se croient plus qw'ils ne valent 
(Unit oameni se cred mat mult de cit fac). .. 

5. După sas și avec se înlătură partitivul, sau: 
se păstrează, potrivit cu înțelesul ce voim a da: 
A vaincre sans peril, on triomphe sans gloire.. 

Ton camarade apprit avec ztle et passa son 
examen avec .sucets. - | A 
„Avec de argent on peut tout faire. (In: cazul 

| numele - luat cu prepoziţiile avec şi saus, ţine 
locul unui adverb). “Tot aşa se face și cu alte 
cite-va prepoziţil:: Passez cela sous silence ; j'ai - 
fait cela far amiti€ pour vous. 

6. Se înlătură artielul partitiv de la unele sub= - 
stantive cînd sunt luate împreună cu unele verbe 
formind o locuţiune ce espriniă o-singură idee. așa 
sunt: avoir faim (a fi Hămînd). avoir soif (a fi înse- 
tat), avoir besoin (a avea nevoie), prendre courage . 
(a-și lua curaj), faire mention (a face amintire) s.a. . 

Intrebuințarea articlului nedefinit... 
| (un une, pl. des) | 
„1 Cuvintele oz, enmpereur. depulă, ministre, 

cum și: ori-cari altele arătind titluri sau condiţiuni 
sociale, nu primesc articlu — ca și în romăneşte-— 

2
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cind urmnează după verbele: faire, nommer, crcer, 
couroiner, sacrer (a unge în mod religios). fro- 
clamer, cre (a alege). Diocletien fu proclame 
empereur par ses soldats. - | 

2. După verbul. £/ze, un nume încă nu primeşte 
articlu nedefinit:  Cet homme-ci est Frangais, 

“et celui —lă est Anglais. Soyez amis. et vous 
verrez ce que c'est que lamitic. : RR 

Ois. După: cest, ce sont.... sc întrebuințază 
articlul nedefinit: ce sont des Anglais qui vont en 
Suisse. C'est un Frangais; c'6taieut des Greeques. 

3... Inainte de numeralele cerz/,.p227/e (mie) : cent 
trente hommes gardaient Pissue de cette fortt. Mille 
bras travaillent dans cette fabrique. Lian mil huit= 
cent cinquante-neuf fait: €poque dans Phistoire des 
Roumains. _ | Ia i 

„_ Cînd cuvintele cent şi mille iau articlul nedefinit . 
"ele sunt colective. iar nu numerale hotărite, în care 

caz, chiar primese după ele prepoziţia de: Un cent 
de fagots (o sută de nuielușe); iar ș22//e luat co- 
lectiv devine 'millier: un millier „de soldats. 

+). Se.:ma! înlătură artielul: nedefinit înaintea cu- 
vintelor zzopzdre. force, guautiti ; nous Pavons ren= 

» contre nombre de fois (lam întilnit de multe orb). 
Il. ma raconte€ quantite de choses. Le loup avait 
mang€ force moutons (Lupul mîncase multe oi). 

5). Se înlătură. articlul nedefinit dinaintea unut 
nume. şi pentru mal multă tărie. se înlocuește cu 

Jamăis : alte ori însă -ariiclul se păstrează alătu- 
rea cu jamais: Jamais pays n'est plus fertile. Ja- 
mais ordre ne fut mieux obei.sau: jamais un'roi 
meut plus de bonte. A - 

6). Inlăturarea articlului nedefinit se face uneorf 
înaintea unui genetiv sau. ablativ partitiv plural: 
Il. n'est pas de mes amis (în loc de: Il n'est pas: 

x
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a de mes amis). Soyez des nâtres (în loc de: soyez „un des râtres (fii de ar noștri). 
7). În următoarele locuţiuni verbale: livrer - bataille (a da o bătălie), faire signe (a face semn), mettre fin (a pune capăt), ne dire mot (a nu spune un cuvint), ne voir goutte (a nu videa de. loc), trou= ver moyen (a găsi un mijloc). i 

Repetiţiunea artielului. 
Regula generală permite -de a repeta.articlul în- aintea fie-cărui substantiv. sau adjectiv. ce s'ar ra- porta la nume deosebite: Les: maitres. et les &co- liers ;. les riches et les pauvres. I'histoire ancienne et la moderne. Cu toate acestea se zice tot așa de bine: Les langues grecque et latine. 

„Artielul nu se repetă: - E 
1; Cînd adjectivele se. rapoartă la acelaș substan= tiv: La douce ct zunocente proie. 

2. În formule judecătorești sau administrative : les pere et mere (les parents); Pecole des arts_et metiers ; Pecole des ponts et chaussces. - 3. Cind doue adjective sunt legate prin conjunc= ţiile c4, o (în înţeles de. sorț): Oi. sont vos calli= graphies, bonnes ou' mauvaises 3 . - 
(Fotuşi, regulele de mat sus nu sunt absolute; sunt împrejurări în care forţa expresie! permite re peţirea articlulur). i - iai 

“Articlul Ze novariabil. 
In superlativele relative de superioritate sau de inferioritate articlul variază după gen și număr, prin. 

urmare concordindu-se cu adjectivele pe cari le de- 
termină. Cu toate acestea sunt doue cazuri in cari 
articlul 2 remîne invariabil, 

1. Cînd în loc de a compara un lucru cu altele. 
este a se compara cu sine însuşi. Deci. se va zice
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cu articlul variabil: De tous les ccoliers, ceux=ci 
sont les plus obcissants ; și cu articlul /e învariabil : 
Ces enfants sont maintenant /e plus obcissants. Și 
trebue a traduce: acești copii sunt mal ascultă= 
tori acum ca tot de a una. Alte ezemple: C'est la 
saison ot les nuits sont Z plus courteset les jours 
le plus longs (-—această comparaţie este după timp). 
A Ieur embouchure les rivitres sont /2 plus larges 
(comparate după spaţiu). 

„ Cind superlativul Ze Plus. le moius. califică ac- 
ţiunca verbului : Voilă les gens que le roi a fe 4lus, 

_combles Vhonneurs (Iată oamenii pe care regelei-a 
încărcat cu titluri ma! mult de cit pe toți). 

Adjectivele alificative.. 

Acordul. Ori ce adjectiv se acordă în gen șinu- 
măr cu substantivul la care se rapoartă: Les A- 

rabes. si humains, si fideles, si desinteresses entre 
cux,snt feroces et avides avec les nations €trangeres. 

- 1, Cind însă un adjectiv se rapoartă la pronu- 

mele 7045, vous, întrebuințate pentru singular, unul 
pentru modestie, sau autoritate. altul pentru po- 
liteţă, se pune la singular: Vous pouvez ctre fau-: 
vre, mais vous tes toujours honncte. 

2. Un adjectiv care se rapoartă la doue substan- 
tive se pune în plural; şi la masculin dacă unul - 
din substantive este masculin : : Le gargon etla fille 
tous les deux jolis comme des lis, jouaient sur le 
gazon fleuri (Băetul şi fata ambil frumoşi ca nişte 
cint se jucau pe pajiştea înflorită). 7 

* Insă cind terminațiunea adjectivului, este prea de- 
osebită de la un gen la altul, atunci se pune ad- 
jectivul lingă substantivul masculin : : Egaux selon 
la nature, homme et la femme, ne le sont pas en 
socicte. '



3. Cind sunt doue substantive sinonime (cu ace- laș inţeles). sau cînd conjuncţia disjunctivă oz leagă numele la cari se rapoartă un adjectiv, el se a- 
coardă numai cu acel din urmă sau de mat aproape: Toute sa vie n'a âtc qwun travail, qwune occupa- tion continuelle. On apergoit sur le sommet du mont un château o. une maison ruince. . +. Adjectivele : 2 (gol). demi (jumătate). excepte (necuprins), supposc (presupus), ci-joint, ci inclus (aici alăturat). y compris, passc, sunt variabile, sau invariabile, după cum Stau în urmă sau înaintea substantivelor : Il marchait nu-pieds et nu-tâte se faisant jour ă travers la foule; însă Il est bon d'habituer les 'enfants ă' coucher tete-nue. Dans une. demi-heure, dans une heure ct demie, tout au plus. je reviendrâi. 

Obs. Adjectivul fe (mort) este invariabil cind precedează articlul sau alt determinativ şi variabil cind stă imediat înaintea substantivului: „Feu. ma soeur disait que c'ttait elle qui nmvavait arrachc la premiere dent ; La feug reine n'oubliait jamais faire du bien aux pauvres. : | 
5. Adjectivel€ compuse: urmează regula substan- tivelor compuse: Des hommes ivres-morts (niște oameni morți-beţi, adică morţi de beţi). | 
- Cu toate acestea Jeune-pâle şi gris run remin invariabile, cum și partea întăi din compusele : court-vetu nouveau-nc, clair-sem€ — rar, (care se scrie. și clairseme€). Me 
După locuţiunea avozy L'atr, adjectivul se acoar=. dă cu Zar cînd e vorba de înfăţoşarea persoanei, 

și cu genul și numărul subiectului cînd se consi- deră calităţile sufletești după impresia-ce ni pro- „Guce viderea, sau vorbele sale. Cette femme-ei a: “Vair -doux et . celle-lă! a lair -passionnce (această femee are înfăţişarea plăcută şi. aceea pare cuprinsă 
'
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de o patimă). Asemenea se zice: ce gargon-ci a 
„air bon enfant ; cette femme a Pair hoancte ş.a. 

7 Despre: lucruri se zice mai bine: Ces fruits ont 
air d'otre murs. 
"Se va zice des bas de soie d/azes (colțuni albi 

de matasă), des peaux de renards zozrs (piei de: 
vulpi negre), des chaines d'or massif, des chaines: 
d or legtres şș. a. 

Locul adjectiv elor. 

In limba franceză adjectivul: ca atribut nare un 
loc fix, ci se pune, cînd înainte, cînd după substân-: 
tivul pe care-l determină: Une jolie maison, un dozz 

“enfant; un homme zzalade; une femme avare ș. a. 
Inainte de substantiv se pun obișnuit adjectivele: 
1) Beau. bon, brave, cher. digne (vrednic), e grand. 

gros (mare), haut,. jeune, joli; mauvais; mechant 
(răutăcios), 'meilleur, petit, vaste (întins), vieux, vi-- 
lain (josnic. mojic): Un -petit enfant, un meilleur 

“ami ş. 
2), Nuimeralele ordinale cînd sunt precedate de 

articlu sau de alt determinativ: le premier chapi- 
tre de ce livre traite de la prononciation des let- 
tres de Lalphabet (capitolul ÎI al acester cărți. tra- 
tează despre rostirea literilor alfabetulut); mon pre- 
mier livre ctait meilleur que celui-ci; le quator-: 
zi&me jour nous fiimes au centre Ju pays; din con- 
tră. cind ordinalele urmează, se” iau nearticulate: 

Jai trouve cela "page szzze. De 
3. „Adjeetivele luate: întrun înțeles figurat: 1 

ma toujours montre une tendre amitic, 'surtout 

quand j'etais devore par quelque noir. chagrin. 
4. Cînd calitatea arătată de adjectiv este in- 

herentă lucrului esprimat de.către substantiv: un 
riche proprietaire, de Graves guerriers, un vaillant 
conqucrant, les brillantes, ctoiles.
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5. l-a finea epistolelor: Je şuis votre tr&s humble 
et tres obtissant Serviteur ; votre reconnaissant fils. 

"6. Cind caută cineva să dea viiociune vorbirey : Vos stdz/ieux discours ne conviendront point aux - hommes habitues â vivre dans une faiszble oisivete. 7. În fine, cînd lucrul arătat de substantiv. este 
cunoscut din cursul vorbirei, atunci ori care ar fi calificativul se va pune inaintea numelur: "Aussi; daprts ce que je vous ai.dit, . vous pouvez vous convainere que cette moustrueuse : coalition a fait beaucoup de mal au peuple. pe 

7. Se maY pune adjectivul înainte, cînd voim -a “apostrofa pe. cineva: O; Pobeissant ccolier! 
După substantiv se *pune adjectivul. calificativ : 1. Cînd esprimă o calitate recunoscută prin unul din cele cinci simţuri: un” ciel bleu; une: voix 7 nasillarde : des odeurs Suaves, —ş. a, 
2. Adejectivele' derivate de la numele “proprii „şi de la cele de popoare: la langue roumaine ; la philosophie 'grecque; un huissier suisse (un ușieriii Sviţeran), un discours ciceronieri. E - 

3. Cind un particip trecut împlinește rolul de adjectiv : un ennemi redoute, une occasion manquce (o ocazie perdută). Ai 
Obs. Participiile  frezezztu, di, fac obișnuit! a- batere de la această! regulă:  Votre pretendue. popularite, ladite maison. 

4. Cînd adjectivul este din categoria acelora cari pot îi luate şi substantival: un homme sa- vant; un officier malade; une fille aveugle. ” 5. Cind adjectivul are un regim, sau cînd este 
modificat de un adverb: un: ofăcier fidele ă son. 
roi; c'est une affaire absolument soufqouneuse, 

6.. Cind sunt: doaue adjective cari se rapoartă 
la acelaș substantiv, ele pot sta sau inainte, sau în' 

“urmă, legindu-se înse prin conjuncţia e/. Une belle 
Bi ” _ , i - , Ă | - 10 

* 

- 

2
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ct commode maison: u'ils sont rares les. amis 
fideles et constants!! | 

Observări. |. Adjectivele grand. Debit. cari 
obişnuit stau înaintea substantivulut. nu se leagă 
prin conjuncţia cf. cu alt adjectiv. ce le ar preceda : 
Cctait un singulier petit homme: nous avons a-- 
chet€ un beau grand volume. 

II. Adjectivele femenine stau mai mult inaintea 
substantivului; așa că, din doue substative sino- 
nime de gen deosebit, cu cel femenin se. va pune 
adjectivul înainte, iar cu cel masculin în urmă: 

Une verte prairie (o. livadă verde), inse: un pre 
vert. une flatteuse esperance înse- un espoir at- 

teur. ș.a. 

7. Se mai pune înnainte, adjectival care are mai 
puţine silabe de cit substantivul: Un doux carac- 
tere (un caracter blind), une ferme volonte (o vo- 
inţă tare). 

Oiservare. Sunt unele adjective cari puse pe: 
lîngă o samă de” substantive își schimbă înţelesul 
după cum vor sta înainte sau după substantiv,așa: 

Un air grand, îrsamnă înfățișare nobilă. măreaţă. 
Un grand air--apucăturile. purtarea umii om din 

clasa de sus. 
Un air mauvais—0 înfățișare ce aruncă groază 

în privitor. - 

Un mzuvais air---o înfățișare scirboasă, urttii. 
"Un grand homme—un om vestit - pentru meri- 

tele sale. 
Un homme grand—un om înnalt. 

N 

Notă. 1: Dacă după «grand homme». urmează 
“un calificativ corporal, material, înțelesul espresiei 
grand homme, se schimbă şi capătă. însemnarea de 

"om înalt, Şi: vice-versa, cînd. după /orume grand 
urmează un: calificativ moral: Un grand honaine vi 

* . i Ă IN
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gourcux, blond et bien fait: Un homme grand dans ses desseins. | 
II. Adjectivul fe/z/ urmează regula. contrară ; un petit homme însamnă un om mic de statură :-un „homme petit—un om mic la suflet. 
Un homme brave—un om viteaz, - , 

» brave homme—un om de treabă, onest, bun, 
» homme cruel—un om crud. o 

'»cruel: homme—un om nesuferit. 
» homme galant—un om 'curtezan, politicos cu 

_ femeile, . . | 
„» galant homme--un om politicos și plăcut la 

vorbă. | 
» gentilhomme-—un “om nobil de viţă. | „» homme gentil—un om de petrecere, vesel. 
» homme plaisant—un om glumeţ. : 
» plaisant homme—-un om 'ciudat; "ridicol. ' 

Une voix commune—o voace de rînd, proastă. 
Dune commune voix—în “ unanimitate, cu, toţii CR „întrun glas, ai 

"IUn honnete: homme—un om cinstit. onorabil,. . - 
_» homme honnâte-—un om politicos. Ă 
"Une fatisse clef—o cheie falșificată, anume făcută 

pentru a descuia o ușă străină. 
o cheie greșită, care nu se po= 
trivește.. ” : i „"fUne fausse porte—o: uşă tainică pentru ă servi a „_„  descaparela nevoie. 

Une porte fausse—o formă de: ușă, cum se face 
[| în ziduri. a Un vilain homme-—-un. om greţos prin chipul și 
e deprinderile sale.. - | 

“Un homme fort vilain—un om sgîrcit din cale afară. “» bon homme-un Om slab de:minte. lesne crezător, _» homme: bon—un om bun, îndatoritor. . . 

Une cief fausse  
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I!annce dernitre—anul trecut, adică cel care a 
fost înnaintea anului în care 
suntem acum. 

(La semaine dernitre, le mois dernier, lhiver der- 
nier, le sitcle dernier, cu acelaș înțeles). 

L-a dernitre annce— cel din urmă an din o serie 
dată de ani. 

Une chose certaine—un lucru sigur, adevărat,. 
»  certaine chose— »  » oarecare. | 

Du vin nouveau—vin nou (din anul acesta sau 
din cel din urmă an). 

De nouveau vin—alt vin, nu tot acel de care 
Si sa. mal băut; vin: scos proas- 

| păt din pivniţă. 
Un conte plaisant—o- poveste glumeaţă. 
» plaisant conte—»  » minciunoasă şi fără 

săre. 
Le ton haut—nota 'de sus a voacci, sau a. unul 
a --. instrument muzical. 
Le haut ton—un mod trufaş de a “vorbi a cuiva. 
Un homme mortel—un om muritor, ca toți oa- 

| -menil. - 
Un ennemi mortel | un duşman de moarte, straş= 

__» mortel ennemi ! nic, primejdios. 
Un taureau furieux---un taur furios..: 

» furieux menteur—un, mare minciunos.. 
“Une€ epigramme mechante—o epigramă răutăcioasă- 

»  mâchante cpigramme—o epigramă rău făcută. 
_» „mode nouvelle—o modă nouă. 
'»" nouvelle mode—o altă modă. - - 

“Un  habit nouveau-—o 'haină de modă nouă. 
„»nouvel habit—o' altă (o a doua) haină. 
Wotă.. Un habit.neuf, une robe neuve, des bottes 

* neuves,—însamnă: o haină” nouă, o rochie nouă, 
„ nişte ciubote „noue, adică nepurtate de. loc, neîm=. 
„brăcate, sau. neincălțate, nici odată, o |



  

Un auteur pauvre—un autor sărac. - 
»  pâuvre auteur—un autor prost, fâră talent, 
» homme pauvre—un om sărac, 
» „pauvre homme—un biet om. 

AVotă. Panore pus înaintea substantivelor este o espresie de milă, de compătimire: Les pauvres gens —bYeţit oameni, une pauvee souris—-un biet şoarece. 
»  chambre propre—o cameră curată, 
Ma propre soeur—propria mea soră. 
De Veau pure—apă curată, | 
De pure cau — numai apă, curat apă. | 
Un tableau unique —Un tâblou rar, necomparabil, Mon unique fils—singurul meu fii. 
Un conte vrai—o povestire adevărată, 

« vrai conte—o adevărată poveste, curat .o | . poveste. . . 
-“Un seul homme—un singur om (numai unul). 

» homme .seul—om singur (fără să mat fie | și alții)... i « simple soldat — un simplu soldat, adică . o fără grad), Si « soldat simple—un soldat prost la minte. Oiservare. Un adjectiv modificat de un adverb. sau “de un atribut se pune “după substantiv: Un ofhicier extremement riche; une lettre difficile â comprendre. - - 
„Notă, 1. Advevbele: trts, bien, fort, si, aussi; „ro, assez, nu' motivează punerea adjectivului după substantiv: Je ni'ai pas vu de ma vie une si 

petite ville ş. a. -: , 
IL. Adjectivul va - preceda pe substantiv cînd 

acesta va fi urmat de un adaos: linimitable chantre 
dW'Achille. | a 

III. Cu numele proprii adjectivul mai tot dea= “una se pune. înnainte: le devin Platon, le fu- 
rieux Achille.
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Comparaţia adjectivelor. 

Le Cind adverbele ls, 025, sunt urmate de 
un numeral, ele nu ma! sunt comparative, şi deci, 
nici urmate de conjuneţia gue, ci de prepoziţia de: 
Il a gagn€ plus de cent franes, ct maintenant il 
.en possăde moins de trente. 

2. Cînd superlativul relativ stă după stbstantiv, 
el remiîne la nominataiv, -ori care ar fi cazul sub- 

„stantivului: Dites cela ă la femme /a zzozus cre=- 
dule, et vous verrez qu'elle y ajoutera foi; aceasta 
vine de acolo că superlativul ține locul -unef pro- 

„ziții relative:.... ă la femme gaz esf d 1202425 
credule. 

3. După superlative relative stă totdeauna pre- . 
“poziţia de; Cest Phomme le plus drâle de Paris. 
“4. In comparative de egalitate se întrebuințază : 
sz, ausst (înainte de adjective şi adverbe), far, aufaut' 
(înainte de substantive, pronume și verbe): Vous: 

„tes 'aussi coupable que moi. Il souffre-autant: 
que vous. . a Sa 

5; După verbe. afirmative nu se pune de cit 
ausst, autaut ;. după cele negative se pune indife- 
rent si sau aussi. fant sau aulant: IL a autant de 

„livres que moi; il n'a pas achete tant (sau autant) 
„de plumes que vous. *  - 

6. Intrebuinţarea de preferință a lut si şi faut 
este atunci cînd voim să arătăm un grad înalt, fâră 
comparaţie: Il. west pas d'homme si, vicieux qui 
mait quelque bonne qualite.  Vous mvavez  montre 
tant Wamitic que je ne peux jamais vous oublier. 

7. In esclamaţiuni “aut se întrebuinţază. în loc: 
de si cînd însamnă & ze/ goiut (la aşa grad), și nu 

„poate sta lîngă adjectivul său + tant ils se mon- 
traient promptsă nous servir, que nous s demeurâmes 
confus de leur. amabilite ! | i
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3. Intrebuințâm davaiitage în loc de plus. cind 
al. doilea membru al comparaţiunel remine ne 
esprimat: Vous ctes fache, je le suis davantage. 
Alte ort se pune și în loc de Ze Zlus (superlativ 
adverbial): Dites-moi lequel de ces tableaux admirez 
vous davantage (le plus). Si 

9. Plus... plus... însanină: cu cît mar mult... cu 
atita...  MOinS....' Moins.... cu cît mar puţin... cu 
atit ma! puțin ; plus... moins.... cu cit mai mult... 
cu atit mai puţin; moinsu.u. plus... cu cit maY 
puţin... cu atît mal mult: Plus il dort, moins. îl 
mange; moins on fuit les honimes, plus on connait 
leur caractere. 
„NVotă. În acest caz nu se pot întrebuința: 
comparativele neregulate pzez//eur, moiudres pre, 
Plus on est bon. plus on est aime; Plus on est 
mauvais. moins on est digne de Pestime des autres. 

10. Cuvintele /aând (cel mar 'mare în virstă), le 
cadet (cel mar mic de any), se pot considera ca - 
superlative şi nu se pot înlocui nic! o dată cu Je 
Plus grand, le plus pețiţ, cart au cu totul alt 
înţeles-: I/aîn€ de ces freres est de trois ans plus 
âgc que son fiere cadet. - E 

II. Un vocativ însoţit de un superlativ se tra- 
“duce in franțuzește, sau cu pozitivul sau cu super- 
lativul absolut: Mori bon ami, mes tres bons amis. 

Inse cind precede o interjecţie, se formează o. 
esclamațiune și superlativul relativ este de nevoie: - 
O, mon meilleur ami! (O, tu cel mat bun prieten 
al meu!). E | i 

Observare. Sînt în limba franceză. cîte.va ad- 
verbe cari se întrebuințază în locul adjeetivelor 
romănești, așa: 

- Peu (puţin): peu d'honumes, peu de livres: le 
peu de papier. que vous avez ne vous suffira pas 
Puţina hirtie ce aveși nu vă va ajunse), ; - ţ 5 |
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Unu Beu, insâmnă fufintel, cam puțin. ceva, dar 
mulțemitor: pe cind fez însamnă fufiu în felul 
că nu este suficient, de ajuns: Ila peu dargent 
(el are puţini bani) ; Nous avons gag ii “Zeu 
dargent (noi am cîștigat ceva bant). 

Beaucoup, ien, nombreux (Mult). Beaucoup de 
_livres, bien - des hommes (şi nici o dată: bien 
dV'hommes: dar se zice tot:de a una? bien Waulr cs 

= mulți alțit). 
Multe adjective articulindu- -se devin substantive : 

le beau. Lutile. le: sublime. le juste, le menu 
(mărunțușurile). le ridicule, le vague ș. a. 

Regii îmi adjectivelor. 

Mat fie care adjectiv trebuie să "aibă un cu- 
vint care-l determină acel cuvint poartă numele” 
de regim. i - 
"Unele adjective cer după tle un regim precedat . 

de prepoziţia â. care în romăneşte se traduce cu 
a, sau cu dativul regimului: altele cer regimul 
precedat de prepoziţia . de, care se traduce .tot: cu 
de în limba romină. (alte cu prepoz. cn). 
“Din cele cu â: 
Antiricur (anterior): Votre depart est antericur 

ă mon arrivee (Plecarea ])-vs. este anterioară so- 
“sirei mele). 

pre (aprig): Nous ctes apre au gain (Sunteși 
aprig la cîştig). 

„Docile (supus) : Ii mest docile qu'ă la 'voix de 
Pinteret (El nu este supus de cît voace! interesului). 

Înseusible (nesimţitor) : „Etre insensible aux ca- 
vesses (nesimțitor la desmerdărt). “Tot aşa sunte 
„Attentif (luător a minte), exact (punctual), impe- 
nctrable (neajuns.. negăsit), inexorable (neîndurat), 

_inferieur! (inferior). rebelle (răsvrătit, impotrivitor),
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sensible (simţitor), sourd (surd), post&ricur (poste- 
Tior) ș. a... | 

Din cele cu de: 
> Aftame (Aămînd, hămisit), alter (setos), avide 
(lacom). . Affame de carnage, altere de sang, avide 
de renommte. a | 

Amoureui, pris (cuprins de iubire pentru cine= 
va). Il est amoureux de cette fille, apres avoir cte 
&pris dune autre. 

Tot așa sunt: capable (în stare), confus, honteux 
(ruşinos), content (mulțămit), mecontent (nemulță= - 
mit). couronnc (încoronat). enchante. charme (în- . 
cîntat, fermecat). envieux (invidios). ctonn€ (mirat), 
indign€ (indignat), faible (slab), fier, orgueilleux 

- (mândru. sumeţ), fort (tare). fou (nebun). glorieux 
“(falos, mindru), idolâtre (idolatru), impatient (ne- 
răbdător). incapable (incapabil). inconsolable, de- 
sol€ (nemîngăiat), inquict (neliniștit), jaloux (welos), 
'menager (iconomisitor, cruțător). mourant (muri- 
tor), prodigue (risipitor), reconnaissant (recunoscă- 
tor). redevable: (dator), 'riche (bogat), _tributaire 
(tributar), victorieux (biruitor), vide (gol), voisin 
(vecin), ș. a. Sa 
 Observare Î. Riche numat în înțeles figurat cere 
regimul cu de; în înţeles propriu însă îl cere pre- 
«cedat de ex; Un pays riche en. or. en betail. 

- Tot cu eiz se construesc şi alte doue adjective : 
fertile, fecond (îmbelşugat, roditor). 
„IL.. Cînd doue adjective. cu regime deosebite au 
-a însoţi pe un substantiv, atunci unul se pune îna- 
“inte şi altul în urmă, arătîndu-se regimul său prin 
unul diri pronumele ex sau-p: Il est fier de sa 
noblesse. et îl ne laisse que d'y ctre trâs sensible 
(EI este mîndru de nobleţa -sa şi este foarte simţi=” 
tor la aceasta). | |
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XNuimeralele, 
x 

De şi se zice Henri quatre (în loc-de: quatrieme),. 
Leon dis (în loc de: dixicme) ș. a. cind e vorba 
despre capetele încoronate, cari au acelaș nume;- 

„totuși nu se poate zice de cit:. Charles premier, 
Alexandre premier (și nici de cum Charles un, A- 
lexandre un). Asemenea se zice Frangois second, 

dar alăturea cu această espresie se poate încăpea 
să se zică și Frangois deux, Alexandre deux, care 

forme sunt bune. de şi mai puţin întrebuințate: 
| Intre ordinalele secoid şi deuxrone, este urmă- 
_toarea deosebire: le second însamnă al doilea cînd - 

e cel din urmă, iar le deuxicme are înțelesul. de 
al doilea dintre mai multe lucruri 'de acelaș fel: 
“Donnez-moi le deuxicme volunie, fas de trotstone 
însă va trebui să se zică: donnez-moi le second 
“volume, fas Je fremser. - 

--  Numeralele: un millier, un million, un miliard. 
Sunt niște adevărate substantive. de aceea chiar 

primesc după ele prepoziția de, cind urmează 
numele “speciei numărate: un millier d hommes,- 
deux milliards de francs. - SR o 

Numeralele quinquagănaire însamnă în vîrstă de 
30 de anl, sexagenaire de 6o de ant, septuag-. 
naire de 70, octogenaire: de So, nonagenaire de 
90. centenaire de 1oo. o a 

Se zice 22 distigue, an guatraiu, un . strain, za 
“hătain, un dizain, despre un cuplet de doue, de 
patru, de şese, de opt. de zece versuri: 

In loc de guart (sfert), se zice guartier, cînd. 
este vorba de o a patra parte (sau și de o porţi- - 

„une oare care) dintrun animal.. fruct, pămînt, pea- 
siune sau. venit, chirie, oraş: J'ai vendu un quar= 
tier: de ma terre (am vîndut a 4-a parte din moșia: 

mea); un quartier de pain (un sfert de pine).
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Altă dată se zicea! și quarteron despre unele 
lucruri. N ÎN 

- Trimestre şi semestre, însamnă trei luni, șese 
luni, cum se zice şi. în limba romînă. 

Pronumele. 

Ca subiect pronumele personal (în care intră .şi 
nedefinitul ox)'se pune înaintea verbului; cu toate 
acestea, în urmatoarele cazuri se pune după verb: 

1), In propoziţii interogative: A'vais-tu parle au 
maitre ? o 

2). Cind este subiect verbelor ce arată o cita- 
" ţiune, cu condițiunea ca citația întreagă, sau ma- 
car o parte, să preceadă verbul care anunţă cita-. 
țiunea ; astfel de verbe sunt: ajouter (a- adăoga), 
continuer (a urma), demander (a întreba), dire (a 
spune), €crire (a scrie), penser -(a gindi), repartir 
(a vorbi la rîndul său), repliquer (a întoarce cu- 
vintul), repondre (a răspunde), reprendre (a reîn- 
cepe vorba) ș. a. «O, malhceureux, quiil est, pen= 
st-je, ni la terreur des châtiments, ni la honte. ni les 
conseils de ses amis, ne furent capables â le faire 

'„ abandonner sa passion». | 
3). Cînd verbul este la subjunctiv, dar con- 

"juncţia gue înlăturată: Puissc-je ne jamais me s€- 
parer de vous, mon ami! (O, de aș putea să nu 
mă despart nici o dată de tine, amicul meu). 

4). După conjuncţiile şi adverbele următoare: peut= 
„tre (poate), toujours, en vain (în zadar). au moins, N 

du moins (cel puţin), encore. (macar, cel puţin), â. 
peine (de abia), aussi (așa că): A peine a-t-il pro- 

_nonce ces mots qu'il expira. 
" Javais franchi dejă la seuil, aussi meut-il pas le 
temps de s'enfuir.— Totuși se poate și forma directă. 

„ 5). Se face inversiunea pronumelui subiect, cînd
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se înlătură conjuncția si (dacă): sortez-vous, je 
reste; (în loc de: si vous sortez, je reste, moi). -  - 

Locul pronumelui compliment. 

Pronumele conjuctive întrebuințate ca compli- 
-mente se pun înaintea verbului: Il me voit; nous 
leur repondrons tout de suite. 

Imperativul afirmativ cere ca pronumele. „compli- 
ment să steie după verb, iar cel negativ înainte ; 
Vendez-le-moi, înse: ne le vendez point. 

Dacă sunt mai multe pronume conjunctive COm- 

plimente. complimentul drept stă înaintea: celui ne 
drept. însă. cu condiția ca ele să fie de a III-a per- 
soană : nous la lui recommanderons telle qu'elle est. 

Insă cînd pronumele sunt de persoane deosebite, 
complimentul nedrept precede pe cel drept. II H0us.. 
les vendra. 

In locul pronumelor personale conjunctive se pun 
"absolute, cînd pe lînvă un compliment drept de per- 

7 

soana | sau II, se găseşte ȘI un pronume conjunctiv 
la dativ : IL m'a recommande ă elle (şi nu: il ma. 
lui recommande) : Je vous aurais presentcă lui (și 
nu: je vous lui aurais present€). , 

După verbele oz. Zrouver, decovorir, sentir, 
counaître;: şi altele asemenea. lor. prepoziţiile îz, Za, 
se traduc în franţuzeşte cu dativul persoanei sau lu= | 
crului.: Je trouve beaucoup desprit ă cette fille; 
şi cind complimentul nedrept (dativul) este un pro= 
nume. atunci se pune dativul. pronumeltit personal 
conjunctiv. care stă înaintea verbului : „Je du trouve 
beacoup d'esprit. - 

Pronumele compliment a unuia din doue verbe. 
consecutive trebue să stea înaintea verbului care-l 

"cele ca compliment : je vous enverrai por ter une 

lettre ă la poste: îl envoya /2 chercher. Cu toate 
acestea sunt unele verbe, cari primesc înaintea lor 

-
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complimentul . pronominal al infinitivului, care ur-- 
mează : je le veux voir (în loc de: je. veux le voir); 
je ne e sâurais reconnaitre (în loc de: je ne sau- - rais Je reconnaitre). Mai cu samă verbele ./azre,- 
Jatsser, iau înaintea lor pronumele compliment a în-- finitivalui următor: Il nva laissc depouiller (în loc 
de îl a laiss€ me depouiller—el a lăsat să mă des-: poat); je lui ferai rendre justice (în loc de: je: ferai lui rendre justice)—eu vol face să-i se facă dreptate). DE 

Cînd pronumele personal inlocuește un adjectiv, sau un substantiv luat adjectival (fără articlu), el: (pronumele) se traduce. cu e invariabil : Es-tu cou- pable? Non, je ne /e suis pas. Etes-vous mere ? Je: 
Ze suis. Ia : Si 

Cînd însă e contrarul, adică, adjectivul se ia sub- 
stantival, sau Substantivul articulat, atunci pronui= 

mele poate avea formele de, da, les, potrivit cu.ge=- 
nul și numărul obiectului ce reprezintă : Etes-vous: la malade qui cherche le -medecin ? je la suis. Etes: vous la mere de ce pauvre enfant ? Je ne la suis: 
pas. .Etes-vous les enfants du maitres? Nous les 
sommes, (sau nous /e sommes); sont-ce-lă vos cou= 
sins? Oui, ce les sont, sau:: ce sont eux, 

Pronumele /e înlocuește şi propoziții întregi : Sa-. 
Vez-vous que j'ai vendu ma “maison? Je ne /e sa-... vais pas. .. | , | 
„Le remîne încă învariabil cînd se află după un 

comparativ:. Elle est maintenant plus active qw'elle: 
„ne 'ctait autrefois. (Ea este acuma mal harnică de: 
cum. era altă dată). i îi 

“Se întrebuințează sos în loc de duz, elle. 
„a. In .propoziţi! generale, nedeterminate: îl est. 
bon dV'avoir toujours quelque argent sur soi (la sine); 
tirer la porte aprts soi (a trage ușa după sine). 
b).. Cînd subiectul, propoziției este unul din pro=:
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numele: on, chacun, -personne, aucun, quiconque, 
sau celui gui: on est toujours aveugle pour soi.: 

Celui qui est le-maitre de soi. (sau soi-mâme), le 
sera bientot aussi des autres (cel care-l stăpîn pe 
sine. va fi în curînd şi peste alți (stăpin). 

Cu toate acestea cînd subiectul este femenin se 
preferă pronumele c//e: La guerre entraine aprts 
elle bien des maux. Inse de scz (de sine, prin sinc) 
şi cu soi (în slne) se întrebuinţază, (în loc de: de lui 
elle), ori care ar fi subiectul propoziției: La vertu 
est aimable de soi (en soi). De soi ces choses sont 
indi fferentes. | - 

Pronumele ez ţine locul: 
1). A unui compliment drept partitiv : : As-tu des 

'livres ? Sei - 
„en ai, je pen ai pas. . - | 
-2)> A unul genetiv sau ablativ: Etes-vous con: 

_tents de vos chevaux?. Nous ex sommes tr&s con-. 
tents (ablat). Jai visite votre.ville, sans ex avoir 
vu les jardins et les châteaux.. (Am vizitat oraşul” 
I)v. fară să-l fi văzut grădinile şi castelele lut). 
“Iar J! se întrebuinţază pentru: & cola, dans ceda. 

cum și adverbial pentru: cu ce bien: N Ou5 croyez 
ă cela, je n'y crois pas, Pensez-vous. 7 trouver. 
quelque avantage?- Mon cousin est alle ă Paris, 

- “il y restera trois mois. : : 
Eu şi pese întrebuințază atît pentru persoane cit 

şi pentru lucruri. : Parlez-vous souvent de vos ca- 
marades dbecole? Jen: parle asscz . souvent. Mon 

frere. „pense quelquefois â ses voisins, mais moi, je 
n'y pense jamais. - 

Notă. Nu se întrebuinţază ez, cînd subiectul 
, propoziției sunt cuvintele: la plupart, la moitic, 

une partie, quelques-uns. și. plusieurs: je connais - 
„Peaucoup d Allemands, la plupart .parlent: frangais. 

„In loc. de : pi07, dor. cu 1, imperativul; se pune: zic,
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4e înnainte de eu, din cauza cufoniei: Je vois beau- coup de bons auteurs che vous, pretez-m'en quel- ques-uns. “Lu savais bien des historiettes, rappelle- 
t-en une ou deux (Tu ştiiar multe istorioare, rea- 
mintește-ţi una sau doue din ele). - Si 

Unele verbe cer tot deauna complimentul lor ne- drept după ele, aşa sunt: accoutumer (a deprinde). 
-appeler (a chiema), courir (a alerga). penser (a gîndi), 
renoncer (a renunţa), venir (a veni): II pense â moi, 
tu Pappelles ă toi, nous renongons ă vous, ş. a. 

Repetarea pronumelor. 
Cind mat multe verbe au acelaș pronume ca subiect, 

acesta se poate repeta, sau nu, dacă verbele sunt le- gate prin conjuncţiile: e/, ou, ni, mats;il âtudie etil fait des progres: il ne boit, ni ne mango. asc cînd ort- ce altă conjuncţie face legătura, atunci repetarea pro- numelui este de nevoe: il fait des progres parce qu'il. €tudie bien. Il est savant, quoiquw'il soit bien jeune: - Mat este: de nevoie repetarea pronumelui subiect. cind “cele doue propoziţii consecutive sunt una ne- gativă şi alta afirmativă: “Tu n'as- pas d'argent et 
tu veux faire des voyeges. Vous dites cela. ct vous ne le croyez pas. . o a 

Pronumele. personale complimente se repetă tot deauna cînd verbul stă la un timp “simplu. şi.re- 
petarea este! facultativă, sau chiar netrebuincioasă. „cînd verbul este“la un timp compus: Îl me voit et, me fuit: Je Vai aime et estime. Il. les a attaquds <t (les a) vaincus. Ce Iu 
„ Mat. ales dacă pronumele complimente.sunt deo sebite, repetarea este neaparat necesară: il nous a: 
recompenses et nous 2, adresses des cloges.. 

-. Cind subiectele sunt pronume. de“diferite per- 
soane verbul se pune la persoane ce are prioritate; 
persoana I avind prioritate înaintea celorlalte douc. 

>



240 
  

persoane, iar a II înaintea persoanei a III-a, şi pro- 

numele persoanei ce are prioritate se repetă, sau 

nu, înaintea verbului: moi, toi et lui, nous allons:- 

faire une promenade ă la campagne. Toi et elle, - 

"vous ccrirez une lettre ă notre tante. Moi et toi, 

partirons ensemble. 

Pronume și adjective posesive. 

Adjectivele : posesive mon, ton, son ş. a. se 

înlătură cînd din propoziţie se înțelege posesorul :: 

"ai mală la tete; les-yeux me font mal. 

2. După verbul changer (a schimba): Il change 

d'opinion, nous changerons dWavis. 
Pentru a da mai mare tărie espresiel, se înlătură 

articlul de la pronumele posesive afară de: le. (la): 

leur, les leurs: ă vrai dire “dtait une idee &tran- 

gere, mais ă present elle est devenue zzzezze. 
Pronumele posesiv se intrebuinșază în fraze ca: 

acestea : : 

Il ma donne de ses nouvelles—EI mi-a dat nou- 
căi despre sine. 

Jai parle de mon mieus-—Am voibit cum anw 

putut mal bine. 
Jai fait to. 

mi-a.- stat. prin putinţă. 

Accordez-moi mon “ardon-Daţi-ră ertare. 

Faites votre possible et me: venez voir Faceţi. - 

tot chipul și veniţi de mă vizitaţi. 

Pronume demonstrativ e. E 

am făcut tot ce:                    

  

Pronumele ceci, cela sunt de genul masculin sin= 

gular : Croyez-vous que, cela soit digne de lui: Je 

“ne le crois pas. : 
Cînd o propoziţie începe « cu: ce qui, ce gue, ur- 

mătoarea trebue să înceapă cu: c'est, ce sont, CE-- 

tait ş. a. după numărul la care „aparține subieetul:
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celei a doua : ce qui Vincuiete, c'est moi, ce sont 
mes freres. Ce que je blâme en vous, ce- sont vos 
im prudences. 

Ciad după ce gui. ce guc. urează un adjectiv, 
prepoziţia. de trebue să-l preceadă : Ce qu'il y-a 
de bon en vous. cest votre diserttion. Ce qu'on 
trouve de meilleur dans cette ville. ce sont ces 
jardins et ses pares. | 

Verbele fozvoir, deovozr şi senibler, poi îi şi ele 
ca şi verbul £/re. precedate de pronumele ce, în 
loc de ce/a: II fera beau temps, ce me semble, 

Os. Quelle heure est=ce? însamnă ce oară este 
aceasta care sună acum? Quelle: heure est-il? în- 

„samnă : cite oare sunt? Ce oară să fie? o 
Răspunsul la întăia întrebare va fi: est quatre 

heures; iar la a doua: 4/ es4 quatre heures. 
Pentru a da tărie vorbirer se întrebuințază: 

C'est..... que de: C?est un crimeă Tyr gue d'avoir 
de grands biens. C'ctait une vertu chez les anciens . 
que de defendre la cite. | 

„ -Pronume relative și interogative. 
Pronumele gzz, de și este de amindoue genurile, 
totuși în cazurile oblice de guz, & gui, cum şi cînd 
este precedat de ori ce altă prepoziţie,' nu se a- 
plică de cît pentru persoane: Le gargon de quij'ai 
pris ce livre-est parti pour Bucarest. . La -femme 
ă qui vous avez'confi votre secret est indiscrete. 

Cîhd e vorba despre lucruri, se iau aceste ca- 
zuri de la /eguel, laquelle: Montrez-moi la chaise 
sur laquelle il s'ctait assis. Je lui avais-. €crit un 
billet, auquel il ne ma point r&pondu. N 

Pronumele gue se întrebuinţază, uneort în loc de: 
Bendant leguci, pendant agucile, alteori pentru & 
guoi 2 Je me promenais un.soir qu'il faisait si froid,.... 
Tot gue se întrebuinţază în loc de grand, după un. 

” ! ă 16 -
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adverb de: timp: Maintenant que vous €tes riche, 
vous oubliez les pauvres. | 

Quc vous sert-il de crier? (pentru â guyz...2). 
Pronumele doz/ (al câruia. a căreia ș. a. de care. 

despre care). 'se întrebuințază pentru genetivul și 
ablativul lui gaz și lequel, laquelle, atit în singular 
cît și în plural, iar substantivul care atirnă de din- 
sul. nu-f urmează imediat. ci este despărţit prin 
verb de el: C'est 'homme dont je vous parlais tout 
a Vheure (Acesta. e omul de care vă vorbiam adi- 
neoare). . Est-ce le monsicur dont "instruisit jadis 
les enfants? 

Inse dacă substantivul de care atirnă -don/ de- - 
vine compliment. nedrept (în dativ sau genitiv-a- 
blativ). atunci în loc de dont se pune dugucl, de 
laquelle, desquels, desquelles, sau şi de gui (numai 
despre persoane): C'est le maitre aux bontes duquel 
je dois mon avenir. Voilă les dames ă la faveur 
desquelles vous vous tes fait une bonne renommte! 

Relativul guoz este mai tot deauna atirnat de pre- 
poziţii: de quoi S'agit-il? ă quoi pense-t-elle 2 sur 
quoi, comptez-v ous? Je n'ai pas de quoi vivre. II 

„n'a pas ă quoi sattendre de meilleur. - 

Nu: se zice: ce quoi, ce de quoi; ci: ce qui. ce 
que. ce dont: Ce.donţ je me plains le plus, c'est 
de votre. indiscretion. 

Se zice însc: je ne sais quoi (nu ştiu ce). 
In loc de: dans laquclle. dans lequel, se zice oh: J'ai 

achet€ un livre oi je lis_beaucoup de belles choses. 
La un nume de lucru personificat. se intrebuin-.. 

țază relativul gaz. în loc de: lequel. laquelle: O mai- 
son parternelle. je-n'ai que toi ă qui je puisse de- 
mander des dâtails sur mon enfance ! 

C'est a gui.: insamnă : care de care, care mat de 
care. pe întrecute: Autrefois tout le monde Le fuyait,



„est qu'il ctait pauvre; aujourd'hui, qu'il est riche, c'est ă qui le flattera. Di Tot în acest înțeles sc ia: â qui mieux mieux ? Ces deux tenfants Etaient auparavant paresseux, et ă present ils travaillent ă qui mieux mieux, Quz începind mai multe propoziţii consecutive, are, ca și romănescul care, înțelesul de unit, alții, unele, altele: Qui lui Stait le chapeau, qui, les bot=. tes. qui lui donnait de leau, qui lui fouillait dans les poches. Si - Oiservare. «Cea ce e mal rău », Nu se zice: ce qui est pis. ci numaY «qui pis est». Cea ce e mar mult: «qui plus est». - | «lată ce frumos e!» se zice: Voilă qui est beau ! dată ce bine este: voilă qui est bien! | lată că vine (el), se zice: voilă qu'il vient, lată că vine (ca), se zice: voilă qw'elle vient, | Insă: iată-l (iat-o) că vine,/se zice: le voilă qui „Vient, la voilă qui vient, a Intrebarea se face cu pronumele gaz 2 gue ? gitoa 2 quel? quelle? în singular și plural la ambele ge- nuri, lequel? laquelle ? cît şi cu formele perifras- tice: qui est-ce qui? qui-est-ce que ? quw'est-ce qui, -qu'est-ce' que, qwest-ce que "c'est que? (cine, care, ce). Qwest-ce que c'est? (ce este aceasta? ce în- . Samnă aceasta ?). Quoi de plus sublime que le cicl ctoil€? qui est-ce- qui vient? 

Pronume si adjective nedefinite. 
Sunt cinci nedefinite cu: funcțiune de adjectiv, şi a nume: - | Chague (fie care) este de.amîndoue genurile, dar n'are plural: chaque pays a ses coutumes.. | Certazu (oare-car) are amîndoue genurile, şi „“numerile. și -cu acest înţeles se pune tot deauna înaintea substantivului; în singular ia cîte o dată 

. , : 
i
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articlul - nedefinit zu, ae. iar în plural. nică un. 
articlu : un certain monsieur.  Certains hommes. 

Quelgue  (oare-care, cîţi va) este de amindoaue: 
genurile și numerele: Il a gagnc quelque argent. 
Nous avons quclques comaissances dans votre ville. 

Quelcongue (ori care, care vral) de amindoaue: 
genurile și numerele, și: se pune tot deauna după 
substantiv: Nommez-moi deux villes quelconques.. 

Alain (mal mulți, unit) variabil după gen și 
“număr:. Il ma raconte maintes histoires. 

: Alte nedefinite pronuminale sau după impre- 
jurărt adjectiv ale sunt: 

Autre (alt, altul) de ambele genurt și numere,. 
şi se -poate articula după trebuință : Un autre vous: 
aurait fait changer de conduite, 
 MWautres, insamnă alții, altele; bien d'autres— 
mulți alţii ; d D'autres, însamnă : spune altora, poate: 
să te creadă; cl este o prescurtare din espresia : : 
allez dire ă a autres, je ne crois „pas ă ce que 
vous me dites. | 

| "Nous autres, vous autres, însamnă : noi cești=: 

alalți, vot de acolo: Nous autres Roumains, nous 
connaissons ce que c'est que le combat. 

Lun et Vautre, Pune et Pautre, în plural les 
uns et les autres, les unes et les autres (unul şi: 
altul, unit. şi alţii, amîndor, amîndoaue) întrebuin=” 
țate ca. subiect cer verbul la. plural; L'un et Hautre- 
gargon pleuraient. o 

Substantivul care urmează -stă în singular : 
- Il a vendu Pune et Pautre maison. 

Plusteurs, este nevariabil: Plusieurs hommes s'em-=- 
pressaieut de le voiry--Avez-vous un crayon.: : Jen. . 
ai plusieurs. 

- Tel, variabil după gen şi număr, are mai multe 
înţelesuri: “Tel (ast- -fei) est mon malheur que je ne: 
puis meme lexprimer., | |
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Tel (precum) qu'un aigle fend la nue, tel il s'€- 
lance dans la lice. - 

Tel întrebuințat pronominal absolut însamnă cii- 
Zare, şi poate lua și articlul un. une: Tel fait des 
liberalites qui ne paye pas ses dettes, Un tel parle 
-aupres de nous. 

Tel quel (telle quelle) arată mediocritate și în- 
samnă : așa și-așă, cum dă ID-zău: ce sont des gens tels quels. Ses paroles sont telles quelles. Il mâne 
“une vie telle quelle: 

L.ocuţiuni: telle vie, telle fin (cum t-a fost viața 
aşa şi moartea); tel maitre, tel valet (cum e stă- 
pinul așa și sluga). | . 

Zout (toute, fous, toutes). Intrebuinţat adjecti-.. 
val, fou/, precede pe substantiv şi chiar articlul: 
Il a.vu toute la terre. Il connaiît tous les hommes. 

Zout remiîne tot deauna masculin: şi invariabil, 
cind precede un nume de oraș: Tout Paris se re 
volta. Pus: înaintea “unui nume comun nearticulat, 
și numat la singular, tout însamnă: ori-ce, fie-care: 
Tout homme est mortel; toite ville a ses «difices, 
-„Zout. are înţeles de 7o/, foare, (şi. nu de ori-ce, 

"“he-care) stînd înainte de un substautiv nearticulat, - 

Li 

în. espresiile: de tous câtes, de toutes parts,— din 
toate părţile. în toate părșile. | 

După substantiv se pune numai. în espresia : 
somme toute. care însamnă: în total, în definitiv, 
la un loc.—Tout se pune și cu numeralele cardi. - 
nale; așa se zice: tous deux, și tous les deux. tous 
trois: și tous les trois, toutes trois și toutes les 
trois ;... amîndol.. tus-trei, tus-trele..). Inse de la 
disc în sus articolul “este indispensabil după. tous. 
toutes: tous les “onze, toutes les quatorze, tous. 
les quinze. ş.a... 

„Tout se “întrebuinţază şi în înţeles adverbial, (cu 
totul, cu desevîrşire): Il resta tout &tonne€ de ce
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que je lui dis. “Ta soeur est tout affligce de ce 
changement. Insă dacă adjectivul înaintea căruia: - 
se pune tout (cu înțeles adverbial) ar fi femenin și 
începitor cu consunantă sau cu h aspirat, atunci el. 
devine variabil: Ces filles -ctaient /02f2s honteuses: - 

de ce que vous leur disiez; elles sont devenues 
toutes tristes A present (Aceste fete erau cu de- 
sevirșire rușinoase de cea celi spuneaţi ; „ele au. 
devenit ca Zoful triste acuma), 

Tout... que, în ambele numere şi genuri, sepa= 
rate de un adjectiv însamnă : or-cât de: Tous bons 
que sont vos discours, personne ne les entend. 'Toutes 
vieilles quesont ces dames, elles possedent encore 
des charmes. 

Să nu se confunde. espresia : ces vins sont tout 
purs, cu: ces vins sonts tous purs; cea întăi în- 
samnă: aceste vinuri sunt foarte curate, a doua: 

aceste vinuri sunt toate curate. 
Aeme, variabil după număr, însamnă : îzsaşi cînd 

stă după substantiv. şi acelaş cînd stă înainte pre-. 
cedat de articlul “masculin sau femenin: Les amis: 
memes. le desaprouvtrent ; Les souverains ont par- 
tout les m&mes 'devoirs â remplir. 

Se poate scrie: nous-niemes și nous-meme, vous- 
memes şi vous-mâme, după cum nous, vous. se ra- 
poartă la mai multe persoane sau numal la una. 
(vezi sintaxa pronunielor personale). 

, 

Aeme. este adverb, însemnînd c/iar, prin urmare . 
invariabil, în următoarele cazuri : 

a) Cind “însoţeşte un verb: Les ennemi tuaient. 
tout ce qu'il rencontraient, sans excepter meme les- 
enfants. 

b) După cel din urmă substantiv cînd se face o- 
enumeraţie gradată, sau după un singur substantiv, 
cind se subințelegi ceilalţi termini a! enumeraţier ; 
Ies vieitlards, les femmes, les enfants :meme ne.
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furent pas €pargnes. Je suis abandonn€ de 'mes-a-. 
mis meme, | - | 

Aucun (este variabil, după gen și număr): Il n'a 
fait aucune faute. Cu prepoziţia saus se pune, după 
substantiv și aproape numat la femenin: sans con= 
dition azcune. e „o 

Vul (este variabil după gen și număr), în înţe- 
les de nici unul se pune inaintea substantivului ; 
nul homme n'est plus ântâte que lui ; în înțeles de 
nul, fără valoare, se pune după substantiv: C'est 
un testament nul | 

Pas un însamnă nici unul. dar cu oare care ac- 
centuare, precum sai zice în romăneşte: nici unul 

„de leac. nici unul de zare. Avez-vous vu quelqu'un 
de nos amis? Pas un. - 

Notă. Cu aacun, nud şi pas un. verbul primește 
numai simpla negaţiunea ze. Pas un ne l'a vu. Nul 
autre ne serait capable de telles choses. Je n'ai vu 
aucun de vous ă la promenade. o - 

Cu nume de persoane, întrebuințate ca subiecte 
“sau ca complimente nedrepte, se pune mai bine 
aucun, nul. pas un. în loc de point de.. pas de: 
Point d'homme:. n'est parfaitement heureux (mat 
bine : aucun, nul. pas un homme... ş.a) 

Nedefinite eseluziv. pronominale : 

On. poate înlocui un nume masculin şi femenin 
Şi chiar -plural, (fără a' primi 5) dar verbul său stă 
tot. deauna în singular. şi nu se întrebuinţază de 
cit .ca subiect: On est heureux quand -on est con-: 
tent. On peut ctre jolie sans ître belle. On est 
heureux en menage quand'on est” unis : 

Ou- primește articlu. după cuvintele e/, si oa. şi 
că (adv. sau pron.), cum şi după gaue dacă verbul 

„înenpecu c sau gi: Si Pon cherche bien. on trouve



  

beaucoup. Que Lon commence plus tât. Voulcz-vous 
que Pon quitte ladite maison? 

Insă dacă lui o urmează un cuvînt începător cu 
d. articlul se înlătură: qu'on le fasse venir (să-I 
spuc să vină; să-l cheme). 

Repetarea lui ex este: de nevoe cînd se rapoartă 
la mai multe verbe: On va. on vient et Pon ne 
fait rien. 

La flupart (cea mai mare parte, cei may mulţi), 
cere ca cuvintul. ce atirnă de el (regimul) să se pună 
la genetiv, iar verbul în plural cind este luat ab- 
solut, sau cind regimul este un genitiv nepartitiv. 
L-a plupart partirentă pied. La plupart des hommes 
sont interesscs. Insă: La plupart du monde se retira 
(fiind regimul singular). 

I:spresia + pour la plupart, insamnă «în cea mat 
mare.parte» Les gens aiscs sont pour la plupart 
lourdauds (Oamenii bogaţi: sunt (în) cea mat mare 
parte greot). - 

Chacun. se întrebuințază numa! în singular; fe- 
meninul chacuuc este tot deauna urmat de un re- 
gim : Chacun se croit meilleur quc son voisin. Insă 
chacune a'el/es voulait le voir. În loc de: chacun _: 

qui. se întrebuințază gutconguc. pentru a inlătura 

cacofonia. 
Autiui. (altul). cînd e vorba numai despre per- 

soane. întrebuințat numa! la genetiv. ablativ și da- 
tiv : On ne doit pas art racher le bien d'autrui. Il 
s'est accoutumt ă parler mal d'autrui. Il faut faire 
du bien ă autrui. i 

Ouzcougue (ori-cine). întrebuințat numar în sin= 
gular și pentru ambele genuri: acest pronume nu 
se poate înlocui cu il. său: elle. decit se va zice: 
Quiconque voudrait voir le roi, doit se faire anon- 

par un de ses valets. - 
„Onclar ae (cine- -va, Yre- -unul, care-va, Îă plural :
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ciţi-va. cite-va), este variabil după gen și număr, 
Connaissez-vous quelqu'un de mes amis ? Quelqw'un. 
me disait que vous ctiez ă la campagne.—Ce quel- 
quwun însamnă «acel cineva». Si quelqwun vous 
calomnie. vous devez connaitre que ce quelq”un 
est un vaut-rien. _ 

*  Persoune (nimene) şi rien (nimica). sunt mascu- 
line şi nu se întrebuințază de cit în singular: per- sonne ne viendra. quand il saura que vous ctes Îă. Rien mest plus joli que cette jardinette. 
Ambele aceste nedefinite sunt întovărășite de 

simpla negâţiune ze. 
> Personne.și ien însamnă încă, cel întăf czneva. 
al doilea ceva. Nu- cunoaşteţi pe cine-va în acest oraş ?—-Ne connaissez vous personne dans cette 

„ville? Y a-t-il rien de plus beau que'ce lac? . 
_Odservări. Pronumele auz. Persoune, guclgwuu 

Ş? rien. cum şi substantivul compus gie/gue chose, 
cer după ele ca adjectivul să fie precedat. de pre- „poziţia de: Il n'est personne de plus! juste. que “vous. Donnez-moi quelque chose -de bon. Je ne connais 2ucuu ('assez ingrat. Avez vous vu quelqu'un -d'aussi indifferent ? - a 
„Cu deosebire se întrebuințază aucun. „personne, rien. în loc de guclgun şi gucique those, cu' verb 

“negativ, cînd în propoziţie sunt. cuvinte cu înţeles negativ ca: sans. jamais, nulle Bari, ni ş. a.-sau: „-după verbe ca douter, defendre (a opri). empâcher. 
nier: Jai travaill€ sans gagner rien: je vous de- fends de rien dire contre mes amis. II doute que 
„personne ose chercher cela. a 

, 

  

Tot la pronume nedefinite se pot socoti și ur- 
mătoarele espresit invariabile, şi. cari cer tot dea- . 
una după ele conjunctivul. aa 

Pentru persoane : qui que (orf.cine),.qui que-ce 
1
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soit (orl-și-cine. orl-cine ar fi): Qui que vous voy- 
iez, gardez le silence. Pendant lă nuit, je n'ouvre 
pas la porte â:qui que ce soit. 

Pentru Îucruri : quoi que (ori-ce), quoi que ce 
soit (or! şi ce, orl-ce ar fi): Quoi que vous disiez,. 
reflechissez ă la portce de vos paroles. | 

Evitez de dire quoi que ce soit qui puisse le: 
choquer. 

Que? gue. quelle que. quels que, quelles que, (în-: 
trebuinţate despre persoane şi lucruti) însamnă o77- 
care, orl-cari : Je partage vos chagrins quels qu "ils. 
soient. 

Quelque... que, quelques... que: (orr cit de):. A-: 
„cest nedefinit este variabil cînd precede pe un sub-- 
stantiv, şi invariabil cînd precede pe un adjectiv, 
particip sau adverb: Quelques bontâs qu'il ait pour” 
moi. je le tienstoujours pour mon ennemi, Quelque 
justes que se pretendent les juges, ils commettent: 
toutefois des fautes. 

CAP. NĂNIV. 

v ERBELE. 

Acordul predicatului cu subicetul. 

1. Ori ce predicat: verbal trebuie să se con-— 
coarde cu subiectul în număr şi, persoană : Les- 
pauvres envient le sort des riches. | 

Je donne du papier ă mes camarades, ș.a. | 

„_» 2. Pronumele guz cînd este subiect şi are de: 
„antecedent. pe un pronume personal cere ca verbul. 
să steie la persoana și numărul corespunzător ante- 
cedentului : Moi,. qui achete tous les jours des- 
noisettes,-- je vous en donnerai ă vous aussi.— Toi,. 

"qui pleures, prends cette livraison (Iu e care - pling 
a această cărticică),
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3. Verbul corespunzător la mar multe subiecte sc pune la plural: L/amitic, la vertu, regnent-el- les A Paris plus qu'ailleurs? Di In cazurile următoare înse, verbul concozrdă ru- mai cu cel din urmă subiect: 
a) Cind subiectele sunt sinonime sau apropiate în înţeles: Dans tous les âges, le got de I'etude, * amour du travail est un bien, a „AMotă. O eondiţie se cere. ca subiectele să nu he legate. prin conjuncția "24, căci în acest caz verbul se pune la plural.—Son ztle et son apli- cațion ctaient enormes. | b) Cind subiectele se leagă prin conjuncția ou, căci atunci un subiect esclude pe cellalt: mon pere, ou mon oncle, laccompagnera. _ Notă. |. -De multe ori o n'are înțeles de escludere și atunci acordul se face cu ambele su= “biecte: : Le jardinier ou la Jardinicre doivent combler ce fosse. e i II. Subiecte de diferite persoane legate prin ou, îucă cer verbul la plural: Lui ou toi ctes lauteur de cet accident. . a - 

c) . Cind subiectele sunt: aşezate. oradat, în care caz “acordul se face numa! cu cel: din: urmă: Une heure. un moment me. suffira pour le tirer - d'embarras. | “ | (Să se observe că în acest caz, înlăturindu-se conjuncţia e7, se face acordul ca la litera 2). d) Cînd subiectele sunt rezumate printr'un Cuvînt ultim, ca: chacum,: aucum, nul, personne. tout, rien ș. a. Conseils, pricres. menaces, rien n'a pu I'€branler. 4-- După subiect colectiv verbul se pune în singular, sau în plural, după idea -predominantă: Une bande d'assassins să Bresente Une foule d'hom- 
mes charitables consacrent leur - existence â. la 
reforme des criminels. - pc
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5. După morte. fiers, guart. cinquitme ş. a. 
acordul se face. cînd cu subiectul, cînd cu regimul 
său. dar obişnuit se pune verbul la plural cînd re- 
gimul este de numărul plural: La moitic des 
soldats resttrent sur la place. Un. quart de ces 
enfants traversa le fleuve î la nage. 

6. Cînd subiectul este Za ef -Pautre. verbul 
se poate pune și la singular. dar pluralul este 
întrebuințat mai des: Iun et Pautre se souciaient 
de leur sort, I/un et P'autre cheval est malade. 

7. - După fus din. (mulţi. foarte mulţi). ca su- 
biect. verbul se pune la 'singular. iar la plural nu- 
mal cînd verbul este reflesiv: Plus d'un ne. vou- 
lait pas jurer: înse: plus dun fripon se dupent 
Pun autre. 
Ss, După mai multe subiecte levate cu 33, ver= 

bul se pune la singular sau la plural. după înţeles: 
ni Lor, ni Largent ne nous rendent heureux: Ni 
ton pere. ni le -mien ne sera pas ă la gare. - 

9. Cind antecedentul velativului: qui. va fi un 
substantiv sau unul din cuvintele: le seul. le pre- 
mier. la seule, la premiere, le dernier. la dernitre, 
verbul se aconrdă cu antecedentul: Il ctait le seul 
qui envoyât -une lettreă ses parents. Nous sommes 
les deux hommes. qui ont 6ehappt au naufrage. 
Totuși se face acordul și cu subiectul prime! pre- 
“poziţiuni: Vous ctes le dernier: qui avez termine 

vos themes. 
-10. Qui avînd de antecedent un nume în to= 

cativ. cere ca verbul să steie în persoana a l-a: 
„O Dieu. qui sondes les coeurs des hommes. tu 

sais mon innocence! 
„11.  Dnpă: ce quiil y a. verbul se pune în acord 
cu - numele predicativ, dacă acela va fi în plural: 
Ce quil y a de plus ridicule. ce sont vos Pouderies 
(ţifnoşeri). e
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12 De multe ori numele predicativ este adevă- ratul.subiect, şi în acest caz verbul se acordă cu el; Le peuple le plus majestueux au monde ce furent les Romains (c'est ă dire: les Romains fu- rent le peuple le plus majestueux au monde). 

Resimul verbelor. 

Regimul verbelor este direct său indirect.: și se mal numește şi compliment drept sau nedrept. 
Regimul “direct este un acuzativ, cel. indirect indirect este un dativ sau un ablativ | 
Cel dintăY răspunde la întrebarea qui est-ce que (pe cine? p. pers), qwest- ce que (ce? p. lucr.); cel 

al doilea la întrebările: î qui? ă quoi? de qui?: 
de quoi? ş. a. a o 
Regimul direct” este. propriu numa! verbelor transitive, pe cînd cel indirect aparţine atît verbe- lor cit și substantivului, și adjectivului, - 
1. În propoziţie regimul direct precede. pe cel indirect: donnez une chaise i votre oncle. Inse dacă regimul indirect este complinit prin ceva, sau de-cumva cel direct este un cuvint may lung decit cel indirect, atunci acest din urmă precede pe cel direct: Pretez au voisin le cabriolet achete par vous ă cette foire. . 
2, Cînd ma multe verbe au acelaş regim, a- cesta nu se repetă după fie-care, ci stă lingă cel 

din urmă verb: Nous admirons et gratifions tou- jours les jeunes gens de talent, 
ot. “|. Se zice: C'est â vous que je nvadresse. 

- C'est de toi que nous causons. 
„(In loc de a zice c'est ă vous ă qui je m'adresse, 
-Cest de vous dont nous causons.)- Se zice înse 
aproape tot așa de bine: cest vous â qui je 
nvadresse, c'est toi dont je parle.
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Il. In loc de poi seu, nous seuls, nous: deux, 
nous îrois, ş.a. se zice: â moi seul. â nous seuls, 
â nous deux ș. a: Je ne puis. 4 moi seul, payer 
cette somme. Ils s'emparerent ă xx trois dun 
canon. 

3. Regimele directe sau indirecte, a unui verb. 
trebue să fie .esprimate prin cuvinte de acelaș fel, 
nu cum vă unul să fie un substantiv. iar altul un 
verb ; deci nu se va zice: elle aime la danse et 
ă chanter, ci: elle aime la danse bt le chant, sau 
elle aime â danser et. â chanter. | 

4. Verbele faire, voir, laisser, entendre şi alte 
citeva, cînd sunt urmate de un infinitiv însoţit de 
un regim direct, schimbă regimul lor direct (dacă 
posed) în indirect: Je lui ai fait dire un conte (n 
loc de: Je Pai fait dire un conte—Pam făcut să spuie 
o poveste). Elle lui a vu maltraiter ses gens (pen- 
tru: elle Pa vu maltraiter ses gens). Această con-. 
strucție de şi rea: şi equivoacă, nu se mat poate 
schimba; je lui ai fait dire-un conte, _însamnă şi: 
am pus să-I spuie o poveste. Je lui ai entendu ia- 
conter cette histoire, mat însamnă și: am auzit po- 
vestindu-i-se această istorie. Ă | 

Notă. După un subiect gaze gel, leguel, urmat 
de oz (conjuncţie) se fac doue construcţii: 

Lequel est plus savant, le marquis ou le prince? 
sau: Lequel» _» - » du marquis ou du prince ? 
„ Întăia este mai gramaticală dar mat rară, adoua 
mai puțin gramaticală, înse ma! des întrebuințată. 

Regime infinitivale. . 

“Sunt o sumă de verbe în franțuzeşte cari cer după 
ele un infinitiv “precedat de prepoziţia & altele de 
prepoziția de. unele cer infinitivul direct (fără pre- 
poziţie). în fine altele cer infinitivul cînd precedat 
de una cînd de alta din cele doue prepoziții. 

7
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a). Cer înfinitivul precedat de â; verbele: 
aboutir. aiwer. apprendre, accoutumer: appreter. aspirer, aider, assujettir. s'attendre, autoriser, avi- ser. avoir, s'abaisser, sacharner. s'abandonner, s'a- muser, s'attacher, s'adonner, s'appliquer, se borner, balancer, chercher. commencer. concourir, condam- er, consentir, consister, devancer, cecider, deter- miner. donner: dresser. employer, encourager, ex- „poser. s'enhardir, enseigner. s'ctudier. âtre. excel- ler. exciter, former, habituer, hesiter, inviter, mon= trer, se mettre, sc plaire, persister,. se preparer, xeduire, se refuser, repugner, reussir. se soumettre, tendre, travailler, viser, vouer ş. a.. o b).. Cer infinitivul precedat de” prepoziţia de, verbele: 

| Accuser, achever, affecter. ambitionner, apre=- hender, avertir, S'abstenir, s'afiliger, S'aviser, blâ-. mer, briler, cesser, contraindre, commander, con- vaincre, conseiller. conjurer, convenir, craindre, se -contenter,. se degotiter, dedaigner, defendre. deli- bcrer, desaccoutumer, desesperer, disconvenir, de- tourner, dificrer, discontinuer, dispenser, dissuader, se depecher, se deshabituer, se desister. douter, €- pargner, empecher, enjoindre, s'enorgueillir, enrager, -entreprendre. essayer. s'ctonner, S'excuser, 's'exem- pter. cviter, feindre. fremir, 'se fcliciter, gager. g€- mir, se garder, hasarder, se hâter, importer. jurer, se mcler, menacer, mcriter, negliger, ordonner, par- -donner, parier, permettre, persuader. prendre garde, „prescrire, preserver. prier, priver. promettre, pro- poser. recommander, redouter, refuser, regretter, se . rejouir, se repentir, reprocher, risquer, rougir. som- mer, Soupşonner, se souvenir, supplier, tâcher. ten- ter. trembler ş. a. | i 
c). Ne precedate de nici o prepoziţie sunt ur- vmătoarele : |
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avouer,. assurer, afârmer, aimer mieux, croire. com-— 
pter, confesser, censer, confirmer, daigner, dire. de- 
clarer, deposer, desirer, €erire, envoyer, espcrer,. 
s'imaginer, nier, oser, paraitr e. penser, preferer, pr&- 
tendre, publier, reconnaitre, savoir, sembler, sou- 
haiter, soutenir, temoigner. 

Notă: Cînd un verb face locuţiune cu 'adverbul 
meu, ca aimer mieux, valoir mieux, dire mieux, 
ş. a. neprimind să. aibă un regim infinitival cu una 
din prepoziţiile de, ă, cer totuși.ca verbul din mem- 
brul al doilea să ia prepoziţia de: Îl vaut mieux se: 
taire que de medire. Elle dit mieux un mensonge 
que de se taire. 

4). După 2 est... regimul infinitival îi ia prepozi- 
ţia. de - înnainte. Qu'il est beau de secourir les au-: 
tres! Il n'est pas bon de calomnier, et cependant 
on le fait souvent. 

Inse după c'est adjectivul chiar, își schimbă regi-: 
mul: C'est facile î critiquer, mais qu'il est dificile 
ă faire! c'est honteux ă mentir. ” 

„Dire, € cerire, repondre; î în înţeles de a poronci prin 
graiu, prin scris, la întrebarea făcută, cer infiniti- 
vul cu de: Je lui dis de partir. Elle lui repond 
Maller chercher le medecin. 

Venir,- (afară de cazurile citate la pag. 144145), 
cere regimul infinitival fără prepoziție: Îl vint m'a= 
vertir que le train ctait dejă parti. . 

Comnencer, se construeşte cînd cu de, cînd cu & 
fără schimbare de înțeles: il commence ă lire, je: 
commence de feuilleter le livre. , 

A începe prin (ceva), cu (ceva), se zice însă. 
commencer par... a sfirşi cu - (ceva), prin (ceva): 
„intr Zar: Il commence par m 'affliger et finit par 
me rejouir. 

Tarder în înţelesul de a întirzia, cere infinitivul 
. preces de â:. Vous avez tarde ă me repondre; în- 

-
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„“trebuinţat însă unipersonal, cere. infinitivul cu de 
şi însamnă a dori cu ardoare: Quw'il. me tarde de 
"vous revoir. de vous entendre ! 

Odliger, în înţeles de a sili, a constringc, cere 
“infinitivul cu & (și uneort cu e): Je vous oblige- 
rai ă n accompagner ; în înţeles de a îndatori, de 
a face un serviciu cuiva, cere tot deauna ca regi- 
“mul său infinitival să fie precedat de prepoziţia de: 
"'Vous m'avez bien obligc de lui avoir remis la lettre 

Oublier, cu regimul infinitival preces de prepo- 
-ziţia de, însamnă a perde memoria, a nu-și aminti 
ceva; il a oublic de m'avertir de son arrivee ; iar 
oubher ă, însamhă a se desvăța, a nu mai ști, cea 
ce odinioară învățase: Vous oublierez ccrire, si 
“vous derivez si rarement.: 

Prier ă diner, însaihnă a învita pe cineva să vie 
'la „prînz în cutare timp; Jai pri€ ce monsieur ă di- 
“ner demain chez moi; prier de diner, este o invi- 
tare de ocazie, cînd avind a te pune la masă, sau 
“chiar fiind la masă, poftești pe cine se întîmplă 
S&M fie în casă: je profite de Poccasion de vous 
"voi chez moi et je vous prie de diner avec moi. 

Demander m. se zice “cînd cele doue verbe ct 
"se “succed au acelaș subiect: je demande â repon- 
die et ă me justifier (cer ca să respund și să mă 
“justifie).-—-Demander de... se întrebuințază cînd cele 
„doue verbe au subiecte deosebite: 7 

„Je vous demande de: nvaccorder cette grâce. 

| Verbe cu rezim nominal. 
-abuser qn —a înșela pe cine=va: vous Pavez abust 

plusieurs fois. 
« de qeh—a abuza de ceva: Il abuse de mon 

| amiti€ pour lui. 
-aider qn—a a ajuta pe cineva la nevoe: îl mi'a ai: 

de nombre de fois. . E 
15.
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aider ă. qn---a ajuta cuiva la ceva: aide-moi â sou-: 
lever ce fardeau, aide lui aussi. 

assister qn-—a ajuta pe cineva : Assistez les autres. 
- e âqeh—a îi de: față la ceva: j'ai assiste â. 

cette ceremonie - - 
enanger qeh—a schimba ceva: pour quoi ne veux= 

tu pas changer ton ehapeau? 
a de ceva: vous devez. 

changer de conduite - - 
« une chose contre une autre: a schimba un 

lucru pe altul, sau cu altul; a face trampa: 
croire qn—a crede pe cineva: je ne le: crois pas. 

« A qeh-—a crede în ceva: croire au revenants 
"(a crede în stăfi) 

Se zice însă a crede în l)- -zeu—croire en Dieu, a a: 
crede în sine —croire en soi; croire en Jesus- Christ. 

" Demander qn-—a întreba despre cineva, a-l căuta : 
je demande-ton pere: 

- 4 ă qn—a întreba pe cineva: je demandai 
-A votre mtre comment: monsieur 

- votre pere se porte-t-il? 

“                    

  

  

a. - qeh—a cere ceva: ils nous demandent de 
argent i 

« . qeh ăqn—1) a cere ceva de la cineta. 
Aa | 2) a intreba pe cineva de ceva. - 

Heriter (a moșteni); hcriter de son pere (a primi 
a „o moștenire de pe tatăl său); 

heriter Vune grande fortune 

(a căpăta o mare avere ca: 
moștenire); însă : heriter une: 
maison, une ferme, une qua- 
lit de son păre, „ou de sa: 
„mere, 

Imposer 'qeh—a impune ceva: _ on nons. inipose” 
| "des taxes supplementai res, 

« a qn-—a produce. impresie, respect: on:
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impose â qucleu'un par sa boane = conduite. 
Jouer â qch--a se juca în (la) ceva: jouer aux a __Etrtes, au biilard. aux qpuilles. «  Cuninstrument-—a cînta dintr'un instrument: 

- il jouc de la fite (el cîntă 
din fiaut). 

«  qeh—a jue: ceva. a cinta ceva (dintr'un in= 
strument) : allons jouer une partie de 
billard, un piquet; jouez. je vous prie, 
la marseillaise. de la fate. 

se jouer de qn. de qeh--a se juca cu cca, a-și 
bate joc de ceva sau: de cineva; 
Ne vous jouez pas des hommes, 
On se joue de lui (dar se zice și; 
il ne souffre pas qwon le joue!. Manquer de gqeh—a A lipsit de ceva, a avea lip- 
să: Il manque Margent; vous man= | quez de bonte. Sa «d qn—a greși cuiva. sau către cineva: + „Il est coupable, il a manqu€ â son pere «A qeh—a nu face ceva. a lipsi de la ceva: 
Vous manquez toujoursă vos devoirs. "« qn (qeh)-——a scăpa (a perde) pe “cineva, său 
eva. a nu isbuti la ceva:. Elle a 
manqu€ la plus belle occasion. | Meler qch . avec qeh—a amesteca ceva: melez | huile avec le vinaigre. 

«  qchâ qeh-—a -împărechea, a asocia. a uni: 
il mele.la douceurâ: la scverite. se meler de qeh—a se amesteca în ceva : “il se Să mele de tout:(el se amestecă în toate) Penser qch—a gindi. a cugeta ceva: que pen- . _ sez vous â propos de cet homme ? „« A qeh—a se“pindi la ceva: je pense tou- 

„- Jours ă mes amis.
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Inainte de un infinitiv fără pre- 
proziţie: j ai peunsc mourir (am so- 
cotit că mor). 

Repondreă qn—a răspunde cuiva: je lui repondrai 
«ăqeh— a «la ceva.și a corespun- 

= "de la ceva: R &pondez ă ma lettre: 
le succes ne repond pas ă mon 
attente.. 

« “de qn. de qeh--a garanta. a chizeșlui-des- 
„pre cineva sau de ceva: soyez tran- 
quville. j'en reponds. 

Servir qn— a sluji pe cineva. a îndatori. 
« de qeh-—a ţinea loc de ceva: Cette cham- 

- bre nous sert de dortoir. 
«_ă qeh—a fi bun la ceva: ă quoi vous sest- 

„il de crier? 
Se servir de qn. de qeh—a se sluji cu cineva. cu 

ceva : Îl se sert de ses jambes por 
„courir. 

Suppleer qn—a lua locul. a înlocui pe cineva în- 
to slujbă + un soldat ne peut pas 
suppleer son general.” 

« ă qeh—a ţinea loc de ceva: le talent ne 
| peut pas supplcer ă Ja vertu.. 
«_* qeh —a adăogi ceva. a împlini lipsurile : 

il faudra encore de l'argent pour 
suppleer ce qui manque. 

Toucher qeh—a pune mina. a încasa ceva, a a- 
junge: il a touch son salaire. il 

| ma pu me toucher. 
« A qeh—r) a se atinge de. un lucru în scop 

de a-l ştirha. a-l micșura cantita- 
- tea; ne touchez pas â mon argent. 

2)a fi. -alăturea : votre maison Louche 
ă la mienne. 
Pocnţinul, Toucher le (du) fiano 

>
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"—a cinta din piano; foazeher Paf- 
fatre—a bate ferul pină e cald; 
le malheur Vautrui me touche sou- 
vent (nefericirea altuia mă_ mișcă, 
mă supără adesea), 

Următoarele verbe încă au o construcție specială : A pprocher (Savproch=r) di qeh—a se apropia 
„de ceva: a fi apronpe egal. cu ceva: 

la copie așproche de Toriginal. 
a qn— a avea trecere În cineva: Il ap- 

proche.le roi. | “S2 difier. se mifer de qn — a nu se încrede în 
„cineva, o 

S'informer de deh ă qn—a s: informa despre 
“ - ceva de “la cineva. ds In cutare, 

prin cutare, | | Rappeler qch â qn—a aminti ceva. Cui 
Se rappeler qeh--a-st aduce aminte de seva. 
Sentir_qeh—a simţi ceva: a mirosi a ceva. 

„Se venger de qeh-—-a-st răsbuna pentru ceva. 
« de qn—a se răsbuna asupra cuiva. | «Sur qn de - qeh---a-șr resbuna pe cineva 

“pentru ceva. | 
Varticiper A qeh-—a fi partas la ceva. 

» de qeh—a-şi trage origina din ceva, Avoir affaire î qn—a avea treabă cu cineva. 
«e de qn, de qeh-—a avea nevoe de: 

| cineva. de ceva. | Survivre ă qn—a ma? trăi după ce a murit ci-. 
neva. ÎL a survezu longtemps ă ses 
enfants. - 

I“emporter sur qn—a fi superior cuiva. 

Corespondența timyurilor indisativulul. 
Timpul verbulur din propoziția subordinată, este în limba f:ancază, dependent. de. timpul verbului. 

-



din principală, chiar atunci cind verbul subordinat 

este la indicativ: așa: . | 
1... Cînd verbul principalei este la. prezentul - 

indicativ. sau la imperativ, verbul subordinat, poate 

sta la prezent sau a viito: : Il mcerit qwil ozezdra 
ces jours-ci. l)ites-lui que je ne suis pas chez moi. 

2. Cind verbul principal este la-un timp trecut, 
verbul subordinat se pune la îm farfait, la plusque- 
parfait. sau la unul: din cele trer timpuri ale con- 
diționalului: Je savais que vous ctiez malade (şi 
nu: que vous €tes...). Javais pense que vous 
„auriez Et& mecontent. $ a, 

Ois. 1. Cind înse idea e: espimă verbul sub- 
ordinat. este ccva permanent. sigur, iar nu întîm- 
plător. timpul său va fi prezentul indicativ?): Ga- 
lilee. euscigna quc la terre fourne autour. du sole il. 
On ma assur€ que vous orendrez,- 

II. “Tot azzasta ace loc după un condiţional pre- 
zent: je croirais toujours que vous vous trompez., 

III. Cînd verbul principal stă În un timp trecut, 
verbul subordinat se: pune la condiţional prezent, 

"atunci cind în romăneşte sc pune e viitorul: je Croy- 

„ai mil viendrait” (şi nu: qu il viendra) ; nous lui 

, 

avions demande sil irait avec nous. Je dâsirais 
qwil Laurait fait (doriam să fi făcut el aceasta). 

Inşe de cumva verbul subordinat arată o acţiune 
„pesterioară faţă cu cea a verbublui principal. atunci 

el nu poate sta de cit la prezentul condiţionalulut. 
Je m'attendais qu'il m "ecrirait (şi nu: „qu'il m'au- 
rait ceri). 2 

. Intrebuinţarea. conăi tioă alului. 
3 

Condiţionalul . este modul care ar . putinţa și 
dorinţa, nu numai co: ndiţiunea : Le disiterais la 

*) su „viitori
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voir. Je ne saurais vous le dire, (n'aș putea să vă. 
:Spun aceasta), ” 

Pentru mal multe tărie, viiociune, se întrebuin= 
țază trecutul al II al condiționalului în loc de tre- 
-cutul I: Une. main si habile eut snuvc (în loc de. 
„aurait sauve) PEtat, si VEtat eât pu ctre sauve. 

„Notă. Pe lîngă c'litatea condițională a conjuine- 
țiet sz. mat este şi o altă necondițională, şi: în a- 

«cest din urmă caz, se pune si, cu ori ce timp: Je 
ilui demanderais sz sa socur irait au bal. Il vou- 

"„drait savoir si je pourrai aller avec lui. 

Iutrehuinţarea subjunetivului, i 
l.ocul obişnuit al subjunetivulut este în propozi-. 

ţii subordinate : cu toate acestea în cazurile urmă- 
toarele, îl găsim și în principale: 

a) In locuţiuni ca: je ne sache —cu nu cunosc ; 
que je sache-—pre cit ştiu : je ne sacheaucun homme 
plus hounte que celui-lă. Ta soeur est partie, que 
“je sache. N a 
„_b) Pentru a esprima o poroncă “sau o dorință ;' 
qu'il vienne “tout ă heure--—să vie îndată (acesta | 

„seste imperativul indirect). Puisse-t-il rcussir dans 
son entreprise—o, de ar putea el reuși în între- 
„prinderea sa—A Dieu ne plaise que cela arrive— 
să nu dea D-zeu să se întimple una ca aceasta. 
Plât î Dicu: que cela fât—să dea D-zeu una ca. 
aceasta (sau... să dea I)-zeu să fie așa). ._ 

c) În esclamaţiunt: Qu'il se soit oublic jusqu'ă 
ce point 1-—să-şi fi uitat el de sine pînă la așa grad! 
i(Que je trahisse mon 'meilleur ani —Eu să tradez 
„pe cel mal bun prieten al meu! DR 

"d) «In: locul condiţionalului :preces de guand sau 
«quand 'meme: Fuissiez-vous au -fonds des abimes, . 
(quand meme vous seriez au fonds des abimes). Je. 
il'irais -chercher dans ces 'solitudes lointaines; duss€- : 

r
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je y perir !—M'ași duce să-l caut în acele pustiiurt;. 
departate, chiar de a-și trebui să mor și cu pe acolo. p : Ș 

Subjunctivul în propoziţii subordinate 
"In propoziţii subordinate, . subjunctivul se între-- 

buinţază : | E 
a) După verbele de îndoială, de negaţiune. de: 

nesiguranţă, ca douter, dâsesperer, uier (a tăgădui),. 
disconvenir (a nu se uni în părere): Je doute qu'il 
vienne—mă îndoesc dacă are să vie el. 
„Aceste patru verbe luate negativ sau interoga-: 

tiv, cer ca și subjunctivul să fie însoţit de negaţi- 
unea 6; je ne doute pas qu'il ne vienne.: 7 

“b) După verbele ce esprimiă o voinţă sau o do= 
rință, ca: vouloir, souhaiter, desirer, aimer, aimer- 
mieux, preferer, demander, exiger, prier, comman=: 
der. ordonner, defendre (a opri). permettre, con- 
sentir, empâcher, ăvoir soin, meriter, ctre digne,. 
trouver bon, trouver mauvais. juger î propos (a.. 
socoti cu cale)ș..a. Permettez que je vous conduise: 
On a jug€ a propos que nous fissions ce voyage ș. a. 

c) După verbele afective, sau după cele de mi-. 
rare, temere, ca: ctre bien aise, se râjouir, ctre: 
charme, ravi, enchante, &tre făche, regretter, s'afii-- 
ger, avoir honte, s'€tonner, ctre surpris, craindre,. 
avoir peur, apprehender, trembler, prendre garde: 
ş. a. Je suis fâch€ que cela vous soit arrive. Nous. 
“sommes surpris que vous ayez achete ce château-lă... 
 AYotă. Dacă verbele ce arată o temere. o frică,. : 
implică în sine dorinţa de a nu se întîmpla cele a-. 
rătate de verbul subordinat, atunci acesta ia sim=- 
pla negaţiune ne: je crains qu'il: ne soit parti—- 
mă tem că el va fi plecat (adică doresc să nu fi 
plecat). l-a din contra se pune negaţiuiiea complectă.. 
203 Das... je crains quil ne soit pas parti—mă 
tem că nu va fi. plecat (adică aș fi dorit să plece)...
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Inse dacă verbul principal care arată o temere, va h luat negativ. verbul subordinat remîne în for= ma afirmativă: Le medecin n apprehende pas que la fi&vre revienne—medicul nu se teme că sar în- toarce frigurile. | 
d) Tot deauna cind şi în romăneşte se “pune sub= junctivul : Se poate să mă fi înșelat— Il se peut que je me sois trompe ; e de mirat sa nu să fi oîndit «a la aceasta —ll est ctonnant quelle n'y ait pas: pensc ; recomandă-mi pe cineva, care să mă că- liuzască-—recommande-moi quelqu'un qui me con= duise. EI trimiseră deputaţi, cari să consulte pe. oracolui lut Apollo-——]is envoyerent des deputes- qui consultassent P'oracle d' Apollon. Aşi văzut Dv. un ciobotar care să fi avut ciubote bune 2— Avez-. vous jamais vu un cordonniet qui eât eu de bonnes bottes?. | | 

e) După 'superlative relative, cum și după cu- vintele : le premier, le dernier, le seul, unique, urmate de guz sau gue. C'est le dernier supplice que lon puisse appliquer â ce criminel. Ce: mon=: sieur-lă est le meilleur homme que Pon puisse choi- sir pour ami... i 
f) După unele conjuncţiuni care leagă cele doue. . propoziţii : Je vous donne de largent afin que vous achetiez des livres, tandis que vous achetez des Joujoux. Cum și după conjuncţia gue întrebuințată în loc de condiţionala sz: Si tu apprends bien et gue tu sois sage. je te ferai faire de beaux habits.  -: a 
Poti. Observind cu atenţiune concordanța tim= „Purilor în limba romină, nu e greu de-a o. face și în franțuzeşte.. (Despre corespondența timpurilor. in= dicativului cu ale subjunctivului. să se: wada si .re= sula de atragere pag. 120'și 121), o



„266, - 

Intrebuinţarea infinitivului. 

1. Înfinitivul se întrebuințază în locul subjune- 
tivului romănesc. dacă propoziţia subordinată are 
zcelaş subiect ca. şi cea principală : Je, crois faire 
un voyage. : 

2. In locul gerunzulur romănesc : Je Pai entendi 
chanter. parler. Je Taurais .voulu. voir gerire. Je re-. 

 <onnais avoir regu cette lettre. - 

„ Preces de prepoziţia de, infinitiul se întrebuin= 
ază: - - - 

a) Cind « este subicet al unet propoziţii al: cărct 
predicat conţine pe verbul ctre: TI est beau de 
mourir pour. la patrie. . 5 

b) Cînd este atribut pc. lingă un subsantiv de- 
terminat prin ceva: Sa manitre de-repondre.est 
grossitre. | Sa a 
"c) După. verbele transitive + je rcgrette de ne 
pas vous voir plus “souvent. Afară de verbele: 
apprendre. enseigner. montrer. cherche.: după: cart 
se pune ă cu inbnitivul : je lui enseigne ă danser- 
Elle apprend â dessiner. 

d) Cind infinitivul joacă rolul de regim îndirect, 
răpunzind la întrebarea de ce2" Il im 'emptche de 
sortit, Je suis bien aise de vous avoir.iu. i: - 

Precedat de &. infinitivul se întrebuințază : 
“a) După verbele și: adjectivele cari regesc da- . 

tivul. sau la cari se poate întreba::la ce? precum | 
și în toate: cazurile - unde s'ar intrebuinţa ă său. 

dans. dacă sar înlocui infinitivul printr” un substan- - 
tiv: „Ce remede n'est. pas bon â rien. Il aspire 
a: devenir riche (il aspire aux 'richesses). _.. : 

b) După verbele apozr şi £/re, luate la mod. 
personal. cum și. după unipersonâlele : i ya il 
«st; Cest:-Țai-ă cerire; nous : sommes. ă -envoyer.:



A 
des Lettres. Il est â desirer que tu sois un meil- leur gargon.---(Pentru alte cazuri a se vedea: 7e- gine ?nfinitivale. pag. 2 54—256), 

_ Imtrebuințarea participelor. 
1.  Participul prezent: Acesta este tot deauna terminat în auf şi remîne tot deauna invariabil ; sunt înse şi adjective derivate * de la verbe, dar “cart sunt variabile. ai vu des hommes mouraut de fatigue (am văzut oameni, cir muriau de obo= sală). Une personne obligeante c'est ce qu'il y a de plus precieux. Participiul prezent se poate dis- tinge de adjectivul (cu aceeaşi terminaţiune şi) de acelaș fel: a a) Prin aceca că el poate avea un regim di- rect: Un gucrrier combattant les ennemis de :son pays. _ | 
b) Putîndu-se traduce cu un verb la mod per- sonal care ar avea de subiect . pronumele gaz, sau cu un-verb precedat de o conjuncţie (că, cele - ma! adesea or1): Lă dedans il y avait un gros “monsieur mangeant du boeuf. „Je Tai vu prenant -du cafe au lit. . a E | 

c) Admiţind prepoziția ex, înaintea: sa: Les femmes de Pauberge plaisantant (tout en 'plaisan- „tant). se virent entources d'une troupe de brigands. 
Participul prezent ia cite o: dată înaintea sa 

-prepoziţia eu. spre a-arăta o modalitate, un mi- 
jloc. sau înlocuind conjuncţia fendaut guc. - Parfois 
on fait le mal, en voulant faire le. bien. En for- 
geant. on devient forgeron. Participul -neprecedat de en se poate raporta la subiect sau la: compli- mentul verbului, înse cel preces de ex, totdeauna” se rapoartă la subiect: Je Pai apergu en courant;: însamnă: alergînd eu; Lam zărit ; înse- je -lai a-
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pergu courant, se traduce: eu lam zirit aler- 
gind (el). 

Pronumele e nu se pune inaintea participului 
prezent, cind acesta sar rapoita la subiect: je 
vous confie mon fils voulant ex faire un bon gargon 
(şi nu: en voulant en faire). 
„Din contra: Vous avez des cerises, mais je ne: 
vous” vois „jamais en donnant aussi aux autres. 

Wotă. Am auzit pe această doamnă cîntind, 
se traduce: Jai entendu cette dame chantant. Inse: 
am auzit cintind pe această doamnă, se zice: J: ai en- 
tendu chanter cette dame. 

Sunt cite-va participe cari nu se deosebesc de: 
adjectivele verbale: corespunzătoare de cit prin ter- 
minaţiunea rădăcinei, așa: - 

Particip Il djectio verbal 

convaingiant (convainere) convaincant 
Extravaguant (extravaguer) extravagant. 
Fabriguant (fabriquer): - fabricant 
Fatizuant (fatiguer) . fatigant 
intriguant (intriguer) _ intrigant 
suffoquant (suffoquer) * . suffocant 
vaquant (vaquer) vacant 

- Unele din aceste adjective sunt nişte adevărate: 
substantive. așa: fabricant intrigant. 

Participul prezent preces de e, ia cite odată pe 
tout înainte: tout en cerivant il chantait (chiar scri- 
ind cinta). : | o 

2. Parherpul. /recut.. “Participul trecut este un 
adevărat adjectiv verbal. El este invariabil: DU 
Cînd formind un timp compus a unui verb activ ar- 
sta innaintea complimentului drept: Jai Zu vos livres.. 

2). Cind formează un timp compus a unuy verb: . 
reflecsiv de dativ: :Elle vest couze les.cheveux. . 

3). Cînd verbul este neutru, sau cînd fiind ac-



tiv nu va avea compliment drept: Mes arbres ont peri. Nous avons travaille toute la 'nuit, 
+). Participele. dori. couru. fest. conte în unele zceepţiuni. remin învariabile: Les deux heures «que tu -as dormi, que tu as couru. 
Varticipul trecut este variabil: 

1). Cînd se rapoartă la subiectul unut verb pasiv: . Cette fille est punie par son pere. Di 
2). In verbele reflesive de acuzativ: Ils se sont habilles. IE 

- 3). Cind raportîndu-se la compliment. vor sta în urma acestuia: Voilă les” livres que j'ai achetes. 4). Cind se rapoartă la complimentul drept al unul verb. reflecsiv de dativ: Les droits qw'il s'est arrogis sont infiniment pucrils.: Ce sont les che- veux quelle s'est coupes, _ | | Pegule speciale, |. Participul trecut remine in- varibil cînd se rapoartă la pronumele ex. înlocuind 
un compliment drept partitiv: vous cultivez des. fruits, j'en ai aussi cultive lannce dernitre. 

Il.  Loate pasrticipele verbelor unipersonale sunt invariabile.  Yoilă les sommes qu'il n'a fallu, III,  Participul trecut remîne! invariabil cind se " rapoartă la pronumele /e (înlocuind un adjectiv saw o prâpoziţie întreagă). I/affuire est plus embar- rassce que je ne Lavais cpu. Dar 'se -zice cu a- cord, sau și fâră acord: Cette figure, ainsi. que nu lavons vue (vu) attire tous les regards. In caz de. acord. se va traduce:.... aşa precum am văzut'o; în.. - caz de neacord. înse: aşa precum am văzut, 
IV. Participul raportat la colective se acordă, cînd cu colectivul, cînd cu regimul său. după înţe- les: la foule de promeneurs quil avait a/free; sau la foule des personnes qu'il avait amendes. In cazul întă! colectivul legat cu de este partitiv;, în al doilea cu des este general. Dar în aceste îm-
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“ prejurări acordul, este > atbitrar, după intenţia serii-- 
torului. 

V.: Se va serie: La femme quejai entendue chan- 
ter... La île que Jai vaze danser ș. a. pentru că. 
infinitivul poate lua după sine un compliment drept; 
însă dacă acel compliment se pune la început, par- | 

„ ticipul remine învariabil: Ies romances . que jai 
entendu chanter, les roses que j'ai vu sentir. 

VI. Alte ori participul este variabil sau invari- 
bil după înţeles: | 

I-a femme quej 'ai entendue gronder (ses enfants) - 
« «_-_« jaientendu 'gronder (par son mari) 

VII. Participul fazţ, urmat. de un infinitiv remine 
. invariabil: Les travaux que j'ai fait faire sont tres 

difficiles | | 
VIII. Participele fu da, voulu, remiîn învariabile” 

cînd se presupun urmate de un, infinitiv: Je vous 
ai rendu tous les services que j'ai pu. 
De altfel sunt şi alte participe cari remin înva-: 
riabile fiind urmate de un infinitiv :.la montre que: 
j'ai oubli€ de monter. - ” - 

IN. Invariabile sunt -participele, pass6, excepte; 
vu, suppos& ci-joint, y compris, cînd se pun la în- 

_ceputul propoziţiunel : suppos€ - ces - circonstances. 
Asemenea .€c/afpE, în espresia: Lavoir cchappe 
belle (a scăpa teafâr, nevătâmat).—Participul E/€ 
nici o dată nu. este variabil... 

  

  

    a. Sintaxa este luată mai mult după Bore şi după 
taxa inedită a fostului meu profesor" A. Wagner. Lipsa. 

de ezerciţii în această parte seva suplini cu versiuni i- 
bere date de profesor și cu analize din autorii prevăzuţi 
de programă. Chiar timpul. nar fi suficient .de a face -— 
multe teme în clasa III şi IV. i
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Pagina rîndul să se scrie: 

19 la îrere 26 le frcre 
23 - Vambignite 3—q  Pambiguite 
25 . pharmacia s—9 pharmacie 

> il plere 28 il pleure. . 
26 Poseau 23 - Poiseau | 
27 sence _ 4 scance. 
28 Toust 2: Vouest. 
> „corect i correct, 
> fiel, în fie şi tient 14 -  fiel şi fient 
> zylographie . 25 xylographie 
> Xcres 26 Xeres. - 

29 Buxelles 4 Bruxelles 
> plenix 13 phenix 
2 tu supplte 17 tu supplees. 

37 girest-ce guenentend? 1 q'Pest-ze qwon en- 
| o tend? 

_39 Imovosible 27 Impossible 
46 Fhaine 18 la haine 
47 la fleuve - 2 le fleuve. 

2.  cabanne 28 cabane. 
60 les caneaux 2 les canaux. 

> > vantails 25 + vantaux. 
Gr. > mal 16 “ mals . 
62 “perdi son usii 33 perdu son fusil 
63 grav e din 7 grav pe e din 
66 Vequater 29: Vegquateur - 
67 la negre .6 le negre 

+ 69 €lephaut 9 Elephant . 
72 lynx un: 29 lynx est un 

> qualite 32: . qaalite 
77 frigal 5 frugal 

il y moyen 28 il ya un moyen
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Pazina în loc de: rîndul să se scrie, 

78 avanse 21 avance. 
82 milleur 23. meilleur 
38 habilite 17 habilete 
97 le general 27 le general 
98 = cailoux - 28 cailloux | 

101 sau c 18 Sau după ue, dacă 
lui ou, urmează cu- 
vînt începător cu 

, e sau gu. 
101 si Lon... dacă va 19 que. lon.... să în- 

: incepe ceapă 
103 aportent 32 apportent - 

116 decevoir 21 decevoir 
144 le mensonage 3 le meusonye 
180 - aperqoive 39 aperqusse 
ISI: grâce a Dicu 38 grâce a Dicu. 
182 tot 5 1. tât. 
> qu'il a. cle 18 quil a gelc. 
1S5 tort ă 33 tout'ă. 
195 P'object 2 „Pobjet, 
198 “horreus 36 _horrcurs,. 
210 în-folio, în- 9 in-folio, in- 
229 le detin Platon, 35. le divin Platon..
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