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Le présent indicatif  {اخباری}سمان حال  

ُواى طْس کَ هی داًیذ تشای یاد گشفتي صتاًی  حشف صدى یا ًْضتي آى تایذ تْاًایی غشف کشدى فؼل ُا سا 

 تؼذ اص یاد گشفتي غشف کشدى فؼل ُا تَ ساحتی هی تْاًین تَ آى صتاى تٌْیسین ّحشف تضًین . داضتَ تاضین

 چٌذ فؼلی سا تَ صهاى حال اخثاسی غشف هی کٌن هی کٌین  عضشّاص فاسسی خْدهاى 

 پسوندىا خْسدى پسوندىا داضتي  پسوند ىا تْدى

 م من می خورم م من دارم م هي ُستن

 ی تو می خوری ی تو داری ی تْ ُستی

 د او می خورد د او دارد _______ اّ ُست   

 یم ما می خوریم یم ما داریم یم  ها ُستین

ضوا 

 ستیذٍ

شما  تید
 دارید

شما می  ید
 خورید

 ید

آًِا 

 ُستٌذ

آنها  تند
 دارند

آنها می  ند
 خوردند

 دند

خْب تَ پسًْذ ُا تْجَ کٌیذ دس صتاى ُای دیگش ًیض تشای غشف فؼل اص پسًْذُای استفادٍ کٌین               

کٌٌذ  ها ُن اص گشٍّ اّل ضشّع هی دس فشاًسَ الصم تَ رکش است کَ تذاًیذ کَ فؼل ُا سا تَ سَ گشٍّ تقسین هی 

 کٌین 

 دسته بندی فعل ها  در زبان فرانسه

 ختم می شوند ERهمیشه به  1گروه 
 voter: مثال 

 مختوم هستند IRهمیشه  2گروه 
 choisir: مثال

  IRیا به  OIR   ختم می شوند یا اینکه به   REگروه سوم اکثرا به 
  rendre , pouvoir et réussir: مثال

دسغذ اص فؼل ُا فشاًسَ سا فؼل  70غشف کشدى فؼل ُای گشٍّ اّل تسیاس سادٍ است ّخْضثختاًَ ًضدیک تَ 

 .ُای گشٍّ اّل تطکیل هی دٌُذ تٌاتشایي اگش ضوا تتْاًیذ ایي گشٍّ سا غشف کٌیذ پیطشفت قاتل تْجَ هی کٌیذ

 دُای الصم سا تَ آًِا اضافَ کٌیذسا اص آخش فؼل ُا ُزف کشدٍ ّپسْى ERتسیاس سادٍ ّ ساحت کافی است 

 از آنجای که بیشتر دوستان در مرحله مقدماتی هستند من ترجمه ضمیر ها فاعلی را برای دوستان می گذارم 

  Singulier هفشد Pluriels جوغ

 Je من Nous ها

 Tu تو Vous ضوا

 Il (elle) او Ils (elles) {ایطاى}آًِا
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 سا دس ًظش هی گیشم{ حساب کشدى}هي فؼل ضوشدى ل سا هی گیشم آخْب دّستاى هث

Exemple : compter  

Compter  حساب کردن پسوندها پسوندها 

Je  compte  e محساب می کنمن  م 

Tu  comptes es یحساب می کنتو  ی 

Il (elle) compte e دحساب می کناو  د 

Nous comptons ons یمحساب می کنما  یم 

Vous  vous comptez ez یدحساب می کنشما  ید 

Elles (ils) comptent  ent ندکنحساب می آنها  ند 

دسغذ  90ها هْفق ضذین فؼل سا غشف کٌین  اتي سّش تشای  erُواى طْس کَ هطاُذٍ هی کٌیذ تا اضافَ کشدى پسًْذُا تَ جای 

 . اص افؼال گشٍّ اّل کاستشد داسد

ا جای تی قاػذٍ ُستٌذ ّلی تؼذاد آًِا ًادس ّسّش یاد گشفتي آًِا آساى هی تاضذ       دس ایي گشٍّ ًیض فؼل ُای ّجْد داسد کَ کَ ت

 چٌذ تا اص ایي فؼل ُا سا ًام هی تشم 

Employer, envoyer, manger, commencer, payer et ….etc. 

ّاص کاستشدی تشیي فؼل ُا دس صتاى  سَ فؼل دس صتاى فشاًسَ ّجْد داسد کَ اص هِوتشیي افؼال هی تاضٌذ ایي سَ فؼل کاهال تی قاػذٍ

 . فشاًسَ هی تاضٌذ آهْختي ایي سَ فؼل تیساس هِن است

به همین دلیل این افعال را با ترجمه تلفظ    (aller)رفتن ، و  (avoir)، داشتن (être)فعل بودن

 برایتان می نویسم

 aller رفتن avoir داشتن être بودن

 Je suis 
 ژ سویی

 j’ai 
  ٍژ ٍژ 

 Je vais 
    وٍژ 

 Tu es 
 توو اِا 

 Tu as 
 تو اَا 

 Tu vas 
 توو وَا 

 Il est  Il a ایل اًا  Il va   
 ایل وَا 

 Nous sommes 

 نوو ٌسم
 Nous avons 

 نوز اًاوون

 Nous allons 
 نوز الون

 Vous êtes 
ت  وو زِا ِا

 Vous avez 
 وو ز اًاوٍژ 

 Vous allez 
 وو ز اًالٍژ 

 Ils sont  
 ایل ُسن

 Ils ont 
 ایل ّزن

 Ils vont ایل ٌون 
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  گشٍّ دّم ایي گشٍّ ًیض هاًٌذ گشٍّ اّل ساد ٍ ّ ساحت هی تاضذ

 ُواى طْس کَ هطاُذٍ کشدیذ دس ایي جا ًیض پسًْذُای خاغی سا تَ آخش افؼال اضافَ هی کٌن

 دس صیش دّ هثال هی آّسم

Finir   تمام کردن 

Réfléchir  فکر کردن 

Finir  پسوند ىا Réfléchir   پسوندىا 

Je finis  s Je réfléchis  S 

Tu finis s Tu réfléchis S 

Il (elle) finit  t Elle (il) réfléchit T 

Nous finissons  ssons Nous réfléchissons  ssons 

Vous finissez ssez Vous réfléchissez  ssez 

Elles (ils) finissent  ssent Ils (elles) réfléchissent  ssent 

 .سا اص آخش فؼل ُزف کشدٍ ّتَ آخش آى پسًْذ ُا سا اضافَ کٌیذ    rهاى طْس کَ دس تاتلْ هی تیٌیذ کافی ست ٍ

 سّی لیٌک کلیک کٌیذ .تَ سّش خاظ خْد غشف هی ضْد جِت آضٌای haïr دس گشٍّ دّم فؼل هتٌفش تْدى

 

ت اطالع تایذ خذهتاى ػشؼ کٌن کَ ایي گشٍّ کوتش اص دٍ دسغذ افؼال فشاًسْی سا سسیذین تَ آخشیي گشٍّ دّستاى جَ

 ضذ خْاُذ ًثاضیذ تا گزضت صهاى ایي هطکل تَ آساًی حل { پشیطاى}غشف هی ضًْذ ًگشاى { سقن}هذل  65تطکیل هی دُذ ّ دس 

 .ّضوا تَ ساحتی آًِا سا خْاُیذ آهْخت

 تقسیم می کنیم  دستهسه خوب جهت بهتر آموختن این گروه را به 

 ختن هیطًْذ REدستَ اّل  آًِا تَ 

  apprendreهاًٌذ فؼل یاد گشفتي 

 ختن هی ضًْذ  IRدستَ دّم تَ 

  courirهاًٌذ فؼل دّیذى 

 هختْم ُستٌذ     OIRدستَ سْم تَ  

  voirهاًٌذ فؼل دیذى  
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الزم به ذکر است که برای خوب یاد گرفتن این  .ت تر شوددر این جا میتوانم چند تا پسوند به شما معرفی کنم تا کارتان راح

 .گروه از افعال باید مطالعه آزاد و تمرین زیادی داشته باشید تا ذهن تان به این فعل ها عادت کند

Rendre  Courir  voir Apprendre  

Je rends Je cours je vois J’apprends  

Tu rends Tu cours Tu vois Tu apprends 

Il rend Elle (il) court Il voit il (elle) apprend 

Nous rendons  Nous courons  Nous voyons  Nous apprenons  

Vous rendez  Vous courez  Vous voyez Vous apprenez  

Ils (elles) rendent  
 
 

Ils (elles) courent  Ils voient  Ils (elles) 
apprennent  

 .م کَ یک سّش کاهلی سا اسایَ دادم ّلی خْب اکثش افؼال گشٍّ سْم داسای چٌیي آسایص ُستٌذًوی تْاًن تگْی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le passé composé  گذشتو تزکیبی                    
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یاد گشفتي ایي صهاى تیساس هِن است تشای ایٌکَ آى سا هتذاّم استفادٍ هی کٌین چَ دس صتاى کْچَ چَ 

 .ی تاضذّیکی اص صهاى ُای تش کاستشد م دس ادتیات

 هثل ُویطَ اص گشٍّ اّل ضشّع هی کٌین

فؼل داضتي  سا دسحال  :داضتي غشف هی ضْد  کوکی  دسغذ اص افؼال دس گزضتَ تشکیثی تا فؼل95تیص اص 

 سا هی ًْیسن پشتیسیپ پاسَ ُواىغشف هی کٌن ّاسن هفؼْل یا 

 

 éبه اضافه آکسان روی Rفؼل  تذّى هػذس+ دس حال (Avoir)غشف ضذٍ داضتي   :{فشهْل}آسایص

Exemple : Parler  

Conjugué au présent 
indicatif  

  فؼل داضتي غشف ضذٍ صهاى حال 

J’ai 

Tu as 

Il (elle) (on)   a 

  Nous avons 

Vous avez 

 Ils (elles) ont 

 

 تَ تسیاس آساى ّ تی دسدسش هی تاضذُواى طْس کَ هطاُذٍ کشدیذ غشف کشدى گشٍّ اّل تَ گزش        

 ختن هیIRافؼال کَ تَ . خْب دّستاى اهیذ ّاسم کَ خْب یاد گشفتَ تاضیذ ّحاال ًْتت تَ گشٍّ دّم هی سسذ

 ضًْذ ایي گشٍّ ًیض خْضثختاًَ یک گشٍّ تا قاػذٍ است 

 سا دس ًظش هی گیشم  اًتخاب کشدىهي فؼل 

Exemple : choisir  

سا اص آخش فؼل حزف کشدٍ قثل اص آى غشف ضذٍ صهاى حال فؼل R ی است تاکاف.  ساحت تشیي  ساٍ

 سا تَ آى اضافَ کٌیذ داضتي

 

 

 

 

J’ai+parlé  

Tu as +parlé 

Il (elle)  a parlé 

Nous avons parlé 

Vous avez parlé  

Elles (ils) ont parlé  
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 :ًوایَ

 

J’ai choisi 

Tu as +choisi 

Elle (il) a+ choisi 

Nous avons+ choisi 

Vous avez +choisi 

Ils ont +choisi 

 

 

داًیذ ایي گشٍّ تا جایی تی قاػذٍ است اها  ُواى طْس کَ هی. ًْتت تَ آخشیي گشٍّ سسیذٍ دّستاى

دس غذ کل فؼل ُا سا تَ خْد  10خْضثختاًَ تؼذاد آًِا صیاد ًیست ّهی تْاى گفت کَ آًِا کن تش اص 

 .ّ ها اگش کوی توشیي ّهطالؼَ کٌین یاد گیشی تسیاس آساى هی ضْد. اختػاظ هی دٌُذ

 .ف کشدى صهاى حال چَ دس گزضتَ ایي گشٍّ سا هی تْاى تَ سَ دستَ تقسین کشد چَ دس غش

 

 ختن هیطًْذ REدستَ اّل  آًِا تَ 

  apprendreهاًٌذ فؼل یاد گشفتي 

 ختن هی ضًْذ  IRدستَ دّم تَ 

  courirهاًٌذ فؼل دّیذى 

 هختْم ُستٌذ     OIRدستَ سْم تَ  

  pouvoirهاًٌذ فؼل تْاًستي 

ّخْب یاد گشفتي ٍ خاطش داضتَ تاضیذ کَ ایي گشٍّ افؼال اکثشا تی قاػذٍ ُستٌذ دس صیش هثالی تشای ُش کذام اص آًِا هی صًین ّلی ب

اتي گشٍّ ًیاص تَ کوی توشیي ّهطالؼَ داسد ّ هي ًوی تْاًن تشای آًِا قالة یا قاػذٍ خاغی سا تیاى کٌن دّستاى اگش ایذٍ داسًذ 

 .تفشهایٌذ هوٌْى ضاى خْاُن ضذ
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 .استفادٍ هی کٌین (Avoir)هثل ُویطَ  اص فؼل کوکی داضتي 

Pouvoir  courir Apprendre  

OIR IR RE 

J’ai pu J’ai couru J’ai appris  

Tu as pu Tu as couru Tu as appris 

Elle a pu Il a couru Il a appris 
Nous avons pu Nous avons couru Nous avons appris 

Vous avez pu Vous avez couru Vous avez appris 

Ils ont pu Ils ont couru Elles (ils) ont appris 
  

Le passé composé avec l’auxiliaire être    

خْضثختاًَ تؼذاد آًِا تسیاس کن . تؼذادی تسیاس ًادس اص فؼال ُا ُستي کَ تا فؼل کوکی تْدى غشف هی ضًْذ

.  است 

5. descendre  4. rester  3. venir 2. partir 1 . aller  
 

10. passer  9. naître  8. mourir  7. arriver  6. monter  
 

 14. 13. 12. entrer  11. sortir 
 

خْد ساًیض  دس ى افؼال سا تِتش تَ یاد داضتَ تاضیذ تْجَ کٌیذ ُشکذام اص ایي افؼال تضاد یتشای ایٌکَ تتْاًیذ ا

 . گشٍّ داسا هی تاضذ

 .ای ضوا هثال هی صًن  هي فؼل آهذى ّپیادٍ ضذى سا هی گشمدّ هْسد اص افؼال سا تش

برای شما دوستان عزیز صرف می ,که از آن به عنوان فعل کمکی استفاده می کنیم  را  (être)در ابتدا فعل بودن  

 {زمان حال}کنم 

 français {دسی}فاسسی 

 هي ُستن 
Je suis  

 تْ ُستی 
Tu es 

 اّ ُست
Il est 

 ها ُستین
Nous sommes  

 ضوا ُستیذ
Vous êtes 

 آًِا  ُستٌذ
Ils sont  
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                                                         venir آهذى   descendre                                   پیادٍ ضذى 
           

Je suis +descendu (e)  Je suis+ venu(e) 

Tu es+ descendu (e) Tu es+ venu(e) 

il est+ descendu (e) Il est+ venu(e) 

Nous sommes +descendus (e)s Nous sommes +venu(e)s 

Vous êtes +descendus (e)s Vous êtes +venu(e)s 

Ils sont +descendus (e)s Ils sont +venu(e)s 

 

               

 

تشای غشف کشدى فؼل استفادٍ هی کٌین تایذ تْجَ داضتَ تاضین (être)صهاًی کَ ها اص فؼل کوکی تذّى :ًکتَ

هًْث تْدى فشد تایذ سػایت ضْد یؼٌی اگش فشد هًْث تاضذ تا یذ تَ آخش اسن کَ دس ایي سّش هزکش یا 

 اضافَ کٌین   eیک (participe passé)هفؼْل

  il est venu: هثال 

   Elle est venu+e         

ػولی کَ اًساى }صهاًی کَ ایي فؼل سا تشّی اضیاء غشف هی کٌین  descendreیک هْسد دسهْسد فؼل 

 اص فؼل داضتي تشای غشف آى استفادٍ هی کٌین { جام هی دُذ تشّی اضیاء اى

 :هثال

J’ai descendu + la poubelle  

 ًّوی تْاى گفت 

Je suis descendue la poubelle  
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Le future آینده 

  

 سه وجه در آینده وجود دارد  در زبان فرانسه

       future proche  گذشته نزدیک یا به عبارتی .1

       future simple   گذشته ساده یا                      .2

 future antérieurگذشته پیشین یا همان         .3

 .همان طور که در فارسی ما با استفاده از زمان حال از آینده یاد می کنیم در فرانسه نیز  مشابه آن را داریم .4

4. Le présent à valeur de futur 
Lundi, je pars aux Bahamas. 
 دوشنبه به باهاماس می روم

1. Le futur proche 
Nous allons dîner au restaurant ce soir. 
 ما می رویم دررستورانت شام بخوریم 

2. Le futur simple 
Je passerai chez vous demain. 
 فردا به خانه شما خواهم آمد 

3. Le futur antérieur 
J'aurais fini avant 18 heures 

تمام خواهم کرد 18قبل از ساعت  

 

1. Le présent à valeur de futur 

Le présent accompagné d'une indication de temps peut exprimer un fait qui se 
réalisera prochainement : حال که داری یک نوشته زمانی است  چیزی  را بیان می کند در مدتی  نزما 

نجام خواهد شد  اندک حادثه یااتفاق  ا  
 

J'ai rendez-vous ce soir avec mes amis.من امشب با دوستانم قرار مالقات دارم 
" J'arrive dans cinq minutes ! "پنج دقیقه دیگر می رسم 
Le film commence à 18h10.فیلم در ساعت هجده و ده دقیقه شروع میشود 
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2. Le futur proche     آینده نزدیک 

  

FORMATION : ALLER au présent+ Infinitif 
مصدر فعل +فعل رفتن :{فرمول}آرایش  

Je vais rentrer tard ce soir.  
 من اشب دیر به خانه بر می گردم
Tu vas arriver bientôt ? 

 تو به زودی می رسی؟
Il va pleuvoir cet après-midi. 

 بعد از ظهر باران می بارد
 Nous allons habiter en Suède.  

زندگی کنیم ما می رویم در سوید  
Vous allez étudier en France.  

تحصیل کنید هشما می رود در فرانس  
Elles vont dîner au restaurant. 
 آنها شام خوردن به رستوران می روند 

  

On utilise le futur proche pour exprimer une action: 
- sur le point de se réaliser : روی نقطه تحقق یافتن    
Le train va partir dans quelques instants ! قطار در چند لحظه دیگر حرکت می کند 
Ce film est ennuyant, je vais m'endormir. من می روم بخوابم. این فیلم کسل کننده است  

- ou considérée comme sûre dans le futur : 
L'année prochaine, mon père va prendre sa retraite. 

.سال آینده پدرم می رود باز نشسته گی خود را بگیرد  
Les français vont voter le 22 avril prochain. آوریل می روند رای می دهند  22فرانسویی ها در   
Le ciel est gris, il va pleuvoir.آسمان تیره است باران خواهد بارید 
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3. Le futur simple ته ساده     گذش  

Les terminaisons       پسوندها 

ER + 

ai 
Je mangerai 
 من خواهم خورد

as 

tu parleras 

 تو حرف خواهی زد

a 
elle partira 
 او خواهد رفت 

ons 
nous viendrons 
  ما  خواهیم آمد

ez 
vous irez 

 شما خواهی رفت

ont 
ils prendront 
 آنها خواهند گرفت

  

Le futur simple situe l'action dans un avenir proche ou lointain. C'est le temps 
des projets, de la réalité future. 
Aujourd'hui j'habite à Nice, mais plus tard j'habiterai à Paris. 
Quand je serai grand, je serai pilote d'avion. 
Dans cent ans, les hommes habiteront sur Mars. 
J'espère qu'il fera beau demain. 

 

 

4. Le futur antérieur      آینده پیشین 

Le futur antérieur est un temps composé. Il se forme avec avoir ou être au futur 
simple, suivi du participe passé du verbe. 

  participeشکل می گیرد و اسم مفعول  être یا بودن avoir نآینده پیشین زمانی است ترکیبی که با فعل های داشت

passé را دنبال می کند. 

Avec être Avec avoir 

Je serai parti(e) 
Tu seras sorti(e) 
Elle sera rentrée 
Nous serons 
allé(e)s 
Vous serez 
passé(e)(s) 
Ils seront venus 

J'aurai fini 
Tu auras mangé 
Il aura oublié 
Nous aurons 
pris 
Vous aurez 
commencé 
Elles auront 
essayé 
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Il exprime l'antériorité par rapport à une action au futur : 
Je sortirai quand j'aurai fini mes devoirs. (L'action finir ses devoirs est antérieur à 
l'action sortir) 
Quand vous arriverez j'aurai déjà dîné. (L'action dîner est antérieur à arriver) 
Il présente l'action accomplie par rapport à un moment futur : 
Je serai arrivé avant 22 heures. 
À 15 heures, nous aurons terminé la réunion. 
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Le subjonctif présent  سمان حال التشامی 

 A²سای هطالؼَ ایي صهاى تایذ داسی سطح هتْسطَ دس فشاًسَ تاضیذ یا ُواى هشحلَ ب

تْضیح دادى ایي { تا اّل دتیشستاى یا ُواى غٌف ًَ تیطتش تَ فاسسی دسط ًخْاًذٍ ام }اص آًجایی کَ صیاد تَ فاسسی ّاسد ًیستن 

 .حال خْاُن ضذ تا آى سا تَ هي گْش صد کٌیذصهاى تا جایی تشاین آساى ًیست چٌا ًچی هطکلی یا اضتثاٍ هی تیٌیذ خْش

 

 دس ُش جولَ اص ایي صهاى ها هجثْسین دّ فاػل داضتَ تاضین

 ًوًَْ ُا یی فاسسی آى سا هی گیشم . ضخع اّل تشای ضخع دّم دسخْاست ، آسّصّ یا اهشی داسد 

 .تْ کاست سا اًجام دُی کَایي خْب است 

 {ًام خاظ=ضٌِاص }.  ضٌِاص ًثاضذ دختش کَد آسّصی هی کي اّ

 .ها کی ُستین تْ تذاًی کَها هی خْاُین 

 .ها کطْس سا تشک کٌین کَاّ دستْس داد 

 تَ جولَ ُای صیش خْب تْجَ کٌیذ.خْضثختاًَ دستْس صتاى فاسسی تا حذّدی تَ صتاى فشاًسَ ضثاُت داسد

 

Il vaut mieux que tu fasses ton travail. 
 

Il souhaite que la fille ne soit pas Shahnaz. 
 

On veut que tu saches qui sommes- nous ?    
 

Il ordonne que nous quittions le pays.  

 

ّفقظ پسًْذ ُا سا تَ { الثتَ تَ جض چٌذ فؼل تی قاػذٍ}تشای ساختي ایي صهاى تا گشٍّ اّل هثل ُویطَ هطکل خاغی ًذاسین 

 آخشفؼل ُا اضافَ هی کٌین

 خْب تْجَ کٌیذ تَ ًوایَ صیش

Exemple : Arriver  

 Les Terminaisons    

…que j’arrive    

…que tu arrives     

… qu’elle arrive    

… que Nous arrivions     

…que vous arriviez    

…qu’ils arrivent     

 

 

B 

A 

A 

B 

A 

B 
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آزمایش نشر گردیذه است در صورت عالقه منذی با این نسخه به صورت 

.  نویسنذه از طریق ایمیل تماس بگریذ این  یاداشته نامه  با

s.torgani@gmail.com 
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