
ابدأ بتعلم أساسيات اللغة الفرنسية: عند تعلم اللغة الفرنسية عليك البدء بتعلم األساسيات كالحروف واألرقام  

واألفعال والضمائر. فإذا لم يكن لديك معرفة بهذه األساسيات فلن تتمكن من معرفة كيفية تركيب الجمل، ولن  

لجمل والتحدث بالفرنسيةتستطيع استخدام المفردات والتعابير التي تحفظها لتركيب ا . 

يمكنك تعلم أساسيات اللغة الفرنسية بدراسة دورة سلسلة تعلم اللغة الفرنسية. التي تتضمن أساسيات اللغة  

الفرنسية كالحروف واألرقام مع شرح األفعال األساسية المستخدمة بشكل متكرر ويومي وشرح الضمائر 

التعابير المستخدمة بشكل يومي كالتعريف عن النفس بطريقة سهلة ومبسطة. باإلضافة لبعض المفردات و

وعبارات اللقاء والوداع، لبناء القاعدة األساسية التي تساعدك على تعلم اللغة الفرنسية بحيث يمكنك إتقانها  

 .والتحدث بها

ف عن  تعلم األزمنة في اللغة الفرنسية: إن األزمنة في اللغة الفرنسية لها أهمية كبيرة، خصوصاً أنها تختل 

األزمنة في اللغة العربية واإلنجليزية، حيث يوجد عدد أكبر من األزمنة ولكل زمن من األزمنة طريقة 

تصريف واستخدامات مختلفة عن بقية األزمنة. ولكنها تعتبر سهلة وبسيطة عندما تتم دراستها بشكل جيد، 

البدء بدراستها أثناء دراسة دورة  لذلك أنصح بمتابعة دورة األزمنة في اللغة الفرنسية )التي من المفضل

 .سلسلة تعلم اللغة الفرنسية(

فمن خالل دورة األزمنة في اللغة الفرنسية ستتعرف على جميع األزمنة في اللغة الفرنسية وتصريف األفعال 

والحاالت الشاذة لها ومتى نستخدم كل زمن من األزمنة بطريقة مبسطة وواضحة، وهذا سيساعدك على فهم  

ة األساسية في اللغة الفرنسية والمستخدمة بشكل يومي، باإلضافة لبعض األزمنة التي تستخدم عادة في  األزمن

األعمال األدبية كالقصص والروايات كالزمن الماضي البسيط والماضي البعيد والمستقبل السابق، حيث ال  

م وفهمهم عند قراءة كتاب أو  نستخدمهم بكثرة في الحياة اليومية ولكن من األفضل أخذ فكرة عنهم لمعرفته

 .صحيفة

حفظ المفردات والمصطلحات: إن حفظ المفردات والمصطلحات تعتبر من أساسيات تعلم اللغة، فمن دون  

وجود مخزون من المفردات والمصطلحات التي تحفظها وتلفظها بشكل جيد لن تتمكن من التحدث أو الكتابة 

ى حفظ المفردات ذات الصلة بحياتك اليومية باإلضافة للمفردات باللغة التي تتعلمها. لذلك قم بالتركيز عل

 المتعلقة باهتماماتك ومجالك الدراسي أو المهني ألن هذه هي الكلمات التي سوف تستخدمها بشكل متكرر

ويومي، يمكنك على سبيل المثال البدء بتعلم أهم الكلمات والمفردات األساسية من خالل هذه الجداول: األكل 

م، أعضاء الجسم، األفعال، األعداد، أدوات المنزل، الصفات، الظروف، الحيوانات واأللوانوالطعا . 

يمكنك دراسة هذه الجداول والتدرب عليهم كتابياً وسماع اللفظ الصحيح لهم من خالل االختبارات الموجودة  

Sylingo في موقع ، كما يمكنك  ، وهذا سيساعدك على حفظ الكلمة ومعناها وطريقة لفظها بشكل صحيح

على سبيل المثال كتابة المفردات باللغة الفرنسية على ملصقات ووضع الملصقات على األشياء في غرفتك 

وستحفظ أسماء   "la porte" أو الباب "la fenêtre" أو منزلك، فعندما ترى النافذة ستقرأ الملصقة 

 .األشياء وسيصبح لديك قاعدة كبيرة من المفردات

مخزون كافي من المفردات والمصطلحات وبعد أن تعرفت على األزمنة وقواعد اللغة  بعد أن أصبح لديك 

يب الجمل الخاصة بك، ويمكنك تعلم ذلك من الفرنسية حان الوقت لالستفادة من هذه المهارات والبدء بترك

جمل خالل دراسة دورة أهم الجمل الفرنسية، التي تحتوي أهم الجمل المستخدمة في الحياة اليومية كال

 .المستخدمة في المدرسة أو في المطعم أو عند الطبيب والعديد من الجمل األخرى
كما يمكنك تعلم أهم التعابير في اللغة الفرنسية والتي تستخدم بكثرة في الحياة اليومية والتي يكون معناها 

 .الحرفي مختلف تماماً عن المعنى المقصود من التعبير



ن تعلم قواعد اللغة الفرنسية يساعدك على تركيب جمل واضحة ومترابطة، تعلم قواعد اللغة الفرنسية: إ 

بشكل أفضل وتركيب الجمل والتحدث والكتابة بشكل احترافي ومتقن، وبالتالي التمكن من التعبير عن نفسك 

 .األكثر تعقيداً والتي تحتاج معرفة جيدة ومستوى متقدم من القواعد

المستوى األول، والتي من خاللها  -قم بدراسة دورة قواعد اللغة الفرنسية للبدء بتعلم قواعد اللغة الفرنسية 

اسية التي من الضروري معرفتها كالمبني للمعلوم والمبني  ستتعرف على قواعد اللغة الفرنسية األس

للمجهول، والمذكر والمؤنث، واألمر الحاضر، واألمر الماضي، وكيفية طرح األسئلة، والعديد من القواعد  

خرى التي ستسهل عليك فهم ما تقرأه وما تسمعه باإلضافة إلى التحدث والكتابة بشكل سليم وصحيح األ

  .قواعدياً 

 -المستوى األول يمكنك االنتقال إلى دورة قواعد اللغة الفرنسية  -بعد االنتهاء من دورة قواعد اللغة الفرنسية 

ية ستتعرف بشكل مفصل وبسيط على قواعد اللغة  لفرنسالمستوى الثاني، في هذه السلسلة من قواعد اللغة ا 

 Le" الفرنسية للمستوى المتوسط والمتقدم، كقواعد الكالم المنقول، والسبب والنتيجة، وقاعدة
subjonctif" في الحاضر والماضي. 

أسماء  اقرأ باستمرار لتتمكن من تمييز األسماء المذكرة أو المؤنثة: اللغة الفرنسية كاللغة العربية تحتوي على

فرنسية مذكرة وأسماء مؤنثة ولكن غالباً ما تكون على عكس اللغة العربية حيث ال تتطابق األسماء في اللغة ال

مذكر في اللغة العربية   "la porte - مع األسماء في اللغة العربية في حالة المذكر أو المؤنث، "فالباب

اللغة العربية كمرجع لمعرفة ما إذا كان االسم مذكر   ولكنه مؤنث في اللغة الفرنسية، ولهذا ال نستطيع اعتماد

أو مؤنث. فتمييز نوع االسم يعتبر من أكبر العوائق لمتعلمي اللغة الفرنسية، ألنه ال توجد طريقة لتخمين أو 

 .معرفة نوع الكلمة، لذلك فالطريقة األمثل هي حفظها كما هي

لذلك فأفضل طريقة لحفظ أنواع األسماء هي القراءة ولكن في المقابل فإنه من المستحيل حفظها بشكل مجرد 

هذا سيساعدك   ."un - le" أو "une - la" باستمرار، مع إيالء اهتمام لما إذا كانت األسماء مسبوقة بـ

الفرنسيون   على معرفة نوع األسماء الفرنسية بشكل عفوي وتلقائي وبكفاءة، دون الشعور بالملل. حيث أن

طريقة لمعرفة ما إذا كان االسم مذكر أو مؤنث، حيث يقومون بحفظ االسم مع أداة  أنفسهم يعتمدون هذه ال

، بينما األسماء في la أو une التعريف أو النكرة الخاصة به. فاألسماء في حالة المؤنث تكون مسبوقة بـ

 .le أو un حالة المذكر تكون مسبوقة بـ

ين المذكر والمؤنثيمكنك متابعة الدروس التالية لتعلم كيفية التفريق ب : 

المعّرف وغير المعّرف: والذي ستتعرف من خالله على أدوات المعرف وغير المعرف لألسماء في حالة  

 .المذكر والمؤنث مع أمثلة عليه

المذكر والمؤنث في اللغة الفرنسية: ستتعرف في هذا الدرس على نوع االسم ما إذا كان مذكراً أو مؤنثاً عن 

 .(suffixe) أو الالحقة (les terminaisons du mot) طريق النهايات

حاول تحدث الفرنسية كل يوم! حاول أن تعتاد على التفكير باللغة الفرنسية، كأن تفكر ماذا سوف تفعل في 

يومك، إلى أين سوف تذهب وما إلى ذلك، هذا سوف يساعدك على تذكر الكلمات واألفعال والتدرب على  

ما أنصحك بالتدرب على التحدث والكتابة باللغة الفرنسية من خالل التواصل  استخدامها عند تركيب الجمل. ك

مع األشخاص الناطقيين باللغة الفرنسية أو األشخاص الذين يتعلمون الفرنسية، حيث يمكنك التحدث معهم  

 أو hellotalk.com أو interpals.net وإرسال الرسائل عبر مواقع تبادل اللغات مثل
tandem.net. 



مكنك تسجيل صوتك واالستماع إلى ما قلته وتصحيح األخطاء القواعدية أو اللفظية التي ارتكبتها،  كما ي  •

ات.  الهدف من األمر هو التدرب على التحدث بطالقة ومن دون تأتأة واالستماع لطريقة نطقك للكلم

ختلفة كالزمن فالفكرة األساسية من التحدث والكتابة بالفرنسية هي التدرب على استخدام األزمنة الم

  .الحاضر والماضي والمستقبل
في البداية قد ترتكب العديد من األخطاء عند التحدث أو الكتابة باللغة الفرنسية، ولكن مع الممارسة  •

والتدريب ستتجنب معظم األخطاء التي ترتكبها. أنصحك بمتابعة دورة أخطاء شائعة في اللغة الفرنسية 

شائعة التي يرتكبها األشخاص الذين يتعلمون الفرنسيةوالتي تحتوي على أهم األخطاء ال . 
كما أنصحك بمتابعة دورة الفروقات في اللغة الفرنسية التي تتضمن مجموعة من الدروس التي تحتوي  •

على العديد من الكلمات أو التعابير المتشابهة والتي قد نخطىء بها في اللغة الفرنسية، فمن خالل هذه 

م المتشابهات والفروق فيما بينها مع أمثلة وتمارين عليها لتوضيح المعنىالسلسلة ستتعرف على أه . 
تجنب األخطاء قدر المستطاع: بالتأكيد كما رأينا هناك العديد من األخطاء التي قد نرتكبها والتي تؤخر  •

تعلمنا عملية تعلمنا وتؤثر على مهاراتنا في التحدث والنطق بشكل صحيح، لذلك علينا االنتباه منذ بداية 

أن نتجنب في الوقوع في مثل هذه األخطاء ألنها ستؤثر علينا وعلى عملية تعلم اللغة بشكل كبير دون أن  

نشعر بذلك، سواء على صعيد قدرتنا على التحدث والنطق بشكل صحيح أو على صعيد حماسنا  

  .واستمرارنا في تعلم اللغة والوصول لهدفنا المنشود

 


