Bonjour les enfants !!!! Ελπίζω να είστε καλά και να χαμογελάτε!
Σήμερα αφού προηγουμένως διορθώσετε τις τελευταίες ασκήσεις που σας έστειλα θα
θυμηθούμε τα ΑΡΘΡΑ στα Γαλλικά. Όπως και στα Ελληνικά υπάρχουν δύο ειδών άρθρα.
•

L’ article défini (το ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ)

LE (για ουσιαστικό αρσενικού γένους, ενικού αριθμού) = Ο
LA (για ουσιαστικό θηλυκού γένους, ενικού αριθμού) = Η
L’ (για ουσιαστικό αρσενικού ή θηλυκού γένους ενικού αριθμού, που αρχίζει από φωνήεν)
LES (για ουσιαστικά αρσενικού ή θηλυκού γένους, πληθυντικού αριθμού) = ΟΙ
•

L’ article indéfini (το ΑΟΡΙΣΤΟ ΑΡΘΡΟ)

UN (για ουσιαστικό αρσενικού γένους, ενικού αριθμού) = ΕΝΑΣ
UNE (για ουσιαστικό θηλυκού γένους, ενικού αριθμού) = ΜΙΑ
DES (για ουσιαστικά αρσενικού ή θηλυκού γένους, πληθυντικού αριθμού)
Τώρα δείτε τα παρακάτω βίντεο, ακούστε τα Γαλλικά και εστιάστε στην προφορά.
https://safeYouTube.net/w/0q88
https://safeYouTube.net/w/vz88
Τώρα ας κάνουμε τις παρακάτω ασκήσεις.
Άσκηση 1
Complétez avec un article indéfini (un, une) ou défini (le, la, l’).
Συμπληρώστε τα κενά με το κατάλληλο άρθρο όπως στο παράδειγμα. Όπου βλέπετε στην
παρένθεση (m) = αρσενικό (f)= θηλυκό. Voici = voilà (να, ορίστε, ιδού!)
Exemple: Voici ____ professeur (m). C'est ____ professeur d'anglais.
Voici un professeur. C'est le professeur d'anglais.
1. Voici ________ enfants (m). Ce sont _______ enfants de Madame Marion.
2. Voici _______ ville (f). C'est _________ ville de Besançon.
3. Voici ___________ étudiantes (f). Ce sont _________ étudiantes du cours de
mathématiques.
4. Voici ________ stylo (m). C'est __________ stylo de Maxime.
5. Voici _________ chien (m). C'est ___________ chien de Nicolas.
6. Voici ___________ téléphone (m). C'est _______ téléphone de Valérie.

Άσκηση 2
Complétez avec un article indéfini (un, une) ou défini (le, la, l’).
- Bonjour, vous connaissez ______ rue de la Paix? C'est _____ rue très chère à Paris.

- Ici, c'est ______ place de la Concorde! Il y a _______ obélisque sur la place.

- Nous sommes au pied de ________Tour Eiffel. C'est ________ monument français en fer.

- C'est _______ statue de la liberté. Elle a été faite par _____ français et donnée aux EtatsUnis.

- C'est ______ parfum "J'adore" de Christian Dior. C'est _______ parfum français.

- C'est ________ joueur de football Zinedine Zidane. C'est _________ français.

- C'est ______ foie gras. C'est ___________ spécialité française.

BRAVO !!!! À bientôt !

