
  

 

  

 

Limba 

Franceză 
 

 

clasa a XI-a 

semestrul al II lea 

 

 



I . Le pronom 

PRONUMELE INTEROGATIVE 

Adjectivul interogativ QUEL...? (Care...?, Ce...?) se acordă în gen şi număr cu substantivul la 

care se referă. Există patru forme: 

Quel...? Cu substantiv masculin singular. 

Quelle...? Cu substantiv feminin singular. 

Quels...? Cu substantiv masculin plural. 

Quelles...? Cu substantiv feminin plural. 

Este folosit în întrebările directe: 

Quel est votre passe-temps favori? Cu ce te ocupi în timpul liber? 

Quelle heure est-il? Cât este ceasul? 

Quels jours as-tu de libres? Ce zile ai libere? 

Quelles affaires comptes-tu prendre avec toi? Ce lucruri vrei să iei cu tine? 

Şi în întrebările indirecte: 

Je ne sais pas quel disque choisir. Nu ştiu ce disc să aleg. 

Il se demande quelle veste lui va le mieux. El se întreabă care vestă îi vine cel mai bine. 

Adjectivul exclamativ Quel! are aceleaşi forme ca cel interogativ: 

Quel dommage! Ce păcat! 

Quels imbéciles! Ce tâmpiţi! 

Quelle belle maison! Ce casă frumoasă! 

Pronumele interogative în limba franceză sunt: 

Lequel...? / laquelle...? Care...? 

Lesquel(le)s...? Care...? 

Lequel se acordă în gen şi număr cu substantivul căruia îi ţine locul: 

Lequel...? Care...? Cu un substantiv masculin singular. 

Laquelle...? Care...? Cu un substantiv feminin singular. 

Lesquels...? Care...? Cu un substantiv masculin plural. 

Lesquelles...? Care...? Cu un substantiv feminin plural. 

NOTĂ: Se contractă cu prepoziţiile à şi de: 

à + lequel = auquel 

à + lesquels = auxquels 

à + lesquelles = auxquelles 

de + lequel = duquel 

de + lesquels = desquels 

de + lesquelles = desquelles 

à / de + laquelle -- nu se schimbă 

Întrebările directe folosesc pe lequel: 

Je cherche un hôtel; lequel recommandez-vous? 

Caut un hotel. Pe care mi-l recomandaţi? 

Nous avons plusieurs couleurs; vous préférez laquelle? 

Avem mai multe culori; pe care o preferaţi? 

Lesquels de ces livres sont à toi? 
Care dintre cărţile acestea sunt ale tale? 

Je voudrais essayer ces chaussures. Lesquelles? 

Aş vrea să probez aceşti pantofi. Pe care? 

În întrebările indirecte lequel se foloseşte astfel: 

Demande-lui lequel de ces ordinateurs est le moins cher. 

Întreabă-l care dintre aceste calculatoare este cel mai ieftin. 

C'est dans une de ces rues, mais je ne sais plus laquelle. 

Este pe una din aceste străzi, dar nu mai ştiu care. 



PRONUMELE REFLEXIVE 

Pronumele reflexiv este: 

Singular Plural 

persoana I: me nous 

persoana a II-a: te vous 

persoana a III-a: se se 

NOTĂ: Me, te şi se devin m', t', s' când urmează un verb care începe cu o vocală. 

EXEMPLE: 

Je me tais. 

Eu tac. 

Nous nous dépêchons. 

Noi ne grăbim. 

Dar: 
Il s'apaise. 

El se linişteşte. 

PRONUMELE NEHOTĂRÂTE 

Pronumele nehotărâte sunt folosite pentru a indica o persoană sau un obiect în termenii cei 

mai generali. Acestea sunt: 

aucun / aucune nici un / nici o 

autre alt 

autrui altuia 

certains câţiva, anumiţi 

chacun/une fiecare 

chaque fiecare 

divers diferiţi 

l'un unul 

l'autre altul 

mainte mai mult 

même acelaşi 

n'importe quel indiferent care 

n'importe qui indiferent care 

nul nici (un) 

on nu are echivalent în româneşte 

pas un nici unul, nimeni 

peu de chose puţin 

personne nimeni 

plus d'un tel nici măcar unul 

plusieurs mai mulţi 

quelconque oarecare 

quelqu'un unul (oarecare), cineva 

tout toţi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. L’article 
ARTICOLUL PARTITIV 

Articolul partitiv se foloseşte pentru a exprima o parte sau o porţi(un)e dintr-un substantiv. 

Articolul partitiv este: 

du (de + le); (de l' înainte de vocală) masculin singular 

de la; (de l' înainte de vocală) feminin singular 

des (de +les) masculin şi feminin plural 

EXEMPLE: 

du sel (nişte) sare 

de la farine (nişte) făină 

de l'eau (nişte) apă 

des épinards (nişte) spanac 

Monsieur Comte mange du pain. 

Domnul Comte mănâncă (nişte) pâine. 

Y a-t-il encore de l'eau? 

Mai este apă (ceva apă, nişte apă)? 

NOTĂ: Articolul partitiv este omis înaintea substantivelor plural modificate de un adjectiv 

precedent. 

Cette rue a de beaux arbres, 

Această strădă are arbori frumoşi. 

Madame Dupont porte de jolies chaussures. 

Doamna Dupont poartă (nişte) pantofi drăguţi. 

NOTĂ: Articolul partitiv devine "de" după expresii specifice de cantitate ca: 

assez destul 

beaucoup destul (de mult) 

peu puţin 

trop prea (mult) 

tant atât de 

autant atât de 

moins mai puţin 

Şi: 

une tranche o tranşa 

une boîte o cutie 

une bouteille o sticlă 

un verre un pahar 

un kilo un kilogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

un litre un litru 

une livre o livră 

une douzaine o duzină 

Excepţii la această regulă: 

bien de(s) destul de 

la plupart de(s) cea mai mare parte din 

la majorité de(s) majoritatea din 

NOTĂ: După "ne que" (decât), se foloseşte articolul partitiv. 

Il ne mange que de la salade. 

El nu mănâncă decât salată. 

 

 

 

 

III. L’adjectif 
ADJECTIVUL POSESIV 

Adjectivele posesive indică posesia. Acestea sunt: 

Singular 

Un obiect Mai multe obiecte 

Masculin Feminin Plural 

Persoana I: mon ma mes 

Persoana a II-a: ton ta tes 

Persoana a III-a: son sa ses 

Plural 

Un obiect Mai multe obiecte 

(Masculine şi Feminine) 

Persoana I: notre nos 

Persoana a II-a: votre vos 

Persoana a III-a: leur leurs 

EXEMPLE: 

C'est sa voiture. 

Aceasta este maşina lui. 

 

IV. L’adverbe 
ADVERBE DE INTENSITATE SI CANTITATE 

Adverbele de intensitate şi cantitate pot fi folosite cu un verb, un adjectiv sau cu un alt 

adverb. Cele mai uzuale sunt: 

à peine de-abia assez de ajuns 

autant tot atât de beaucoup mult 

combien cât comme cum 

moins mai puţin plus mai (mult) 

presque aproape, circa peu puţin 

seulement doar si dacă 

tant atât tellement astfel, aşa de 

très foarte trop prea (mult) 

un peu un pic 

EXEMPLE: 

Vous avez assez bu! Aţi băut destul! 

II ne fait pas assez chaud! Nu este destul de cald! 



Nous avons beaucoup ri. Am râs mult. 

Comme c'est amusant! Ce amuzant este! 

Je vais un peu mieux. Mă simt un pic mai bine. 

Elle parle trop. Ea vorbeşte prea mult. 

Il est très timide. El este foarte timid. 

NOTĂ: Toate aceste adverbe pot fi urmate de de + substantiv pentru a exprima o cantitate. 

Excepţii: 

à peine comme presque si 

très seulement 

LOCUL ADVERBULUI 

În franceză, adverbele urmează în mod obişnuit verbele: 

EXEMPLE: 

Je vais rarement au théâtre. 

Eu merg rar la teatru. 

Comme vous conduisez prudemment! 

Ce prudent conduceţi! 

1. Cu timpurile compuse, adverbele se pun între auxiliar şi participiul trecut: 

J'ai enfin terminé. Am terminat în sfârşit. 

Nous y sommes souvent allés. Noi am mers adesea acolo. 

Il me l'a déjà dit. El mi-a spus-o deja. 

Elle avait beaucoup souffert. Ea suferise destul. 

2. Dar adverbele de loc şi multe adverbe de timp urmează după participiul trecut: 

Je l'ai rencontré hier. L-am întâlnit ieri. 

Elle avait cherché partout. Ea căutase peste tot. 

Mettez-le dehors. Puneţi-l afară. 

Tu t'es couché tard? Tu te-ai culcat târziu? 

3. Adverbele, în mod uzual, se pun înaintea adjectivelor sau a altor adverbe: 

très rarement foarte rar 

trop vite foarte repede 

Elle est vraiment belle. Ea este cu adevărat frumoasă. 

 

V. Le verb 
IMPERFECT INDICATIV 

Imperfectul indicativului (Imparfait) se formează adăugând la tema verbului următoarele 

terminaţii: 

grupa 1: -er grupa a 2-a: -ir grupa a 3-a: -re 

-ais -issais -ais 

-ais -issais -ais 

-ait -issait -ait 

-ions -issions -ions 

-iez -issiez -iez 

-aient -issaient -aient 

EXEMPLE: 

aimer – a iubi finir – a termina rendre – a înapoia 

J'aimais Je finissais Je rendais 

Tu aimais Tu finissais Tu rendais 

Il aimait Il finissait Il rendait 

Nous aimions Nous finissions Nous rendions 



Vous aimiez Vous finissiez Vous rendiez 

Ils aimaient Ils finissaient Ils rendaient 

FOLOSIRE: 

Imperfectul indicativ (Imparfait) este folosit pentru a exprima: 

1. O acţiune care se petrece în trecut: 

Le soleil se couchait. Soarele apunea. 

2. Două acţiuni care au loc în acelaşi timp în trecut: 

Pendant que vous étiez en France, j'étais en Angleterre. 

În timp ce voi eraţi în Franţa, eu eram în Anglia. 

3. O acţiune care s-a repetat în trecut: 

Chaque année, je passais l'été à la plage. 

În fiecare an îmi petreceam vara la plajă. 

SUBJONCTIF 
Spre deosebire de limba română, conjunctivul este folosit de obicei în frazele subordonate, 

dar poate fi regăsit şi în cele principale. Conjunctivul are mai multe timpuri, dar cele mai 

uzuale sunt 

două: 

Le présent du subjonctif care se formează adăugând la tema verbului terminaţiile specifice: 

grupa 1: -er grupa a 2-a: -ir grupa a 3-a: -re 

-e -isse -e 

-es -isses -es 

-e -isse -e 

-ions -issions -ions 

-iez -issiez -iez 

-ent -issent -ent 

EXEMPLE: 

aimer – a iubi finir – a termina rendre – a înapoia 

que j'aime que je finisse que je rende 

que tu aimes que tu finisses que tu rendes 

qu'il aime qu'il finisse qu'il rende 

que nous aimions que nous finissions que nous rendions 

que vous aimiez que vous finissiez que vous rendiez 

qu'ils aiment qu'ils finissent qu'ils rendent 

Le parfait du subjonctif se formează cu auxiliarul conjugat la prezent conjunctiv + participiul 

trecut. 

Numai auxiliarul este conjugat. 

aimer / a iubi aller / a merge 

que j'aie aimé que je sois allé 

que tu aies aimé que tu sois allé 

qu'il ait aimé qu'il soit allé 

que nous ayons aimé que nous soyons allés 

que vous ayez aimé que vous soyez allés 

qu'ils aient aimé qu'ils soient allés 

În afara acestor timpuri frecvent folosite, mai sunt alte două: 

L'imparfait du subjonctif, care se formează prin adăugarea la tema verbului a terminaţiilor 

specifice: 

grupa 1: -er grupa a 2-a: -ir grupa a 3-a: -re 

-asse -isse -isse 

-asses -isses -isses 

-ât -ît -ît 

-assions -issions -issions 



-assiez -issiez -issiez 

-assent -issent -issent 

FOLOSIRE: 

Modul subjonctiv este folosit în propoziţiile subordonate pentru a exprima o eventualitate, o 

ipoteză, 

o dorinţă, o îndoială sau o urare. 

EXEMPLE: 

Nous y allons, qu'il le veuille ou non. 

Noi mergem acolo, fie că el vrea sau nu. 

Je veux que vous fassiez cela. 

Eu vreau ca voi să faceţi asta. 

NOTE: Subjonctivul poate fi folosit şi în propoziţii principale sau în declaraţii, afirmaţii. 

EXEMPLU: 

Que Dieu vous bénisse. 

Să vă binecuvânteze Dumnezeu. 

 

 

 

VI. Le numéral 
NUMERALUL 

NUMERALELE CARDINALE 

0 = zéro 

1 = un(e) 

2 = deux 

3 = trois 

4 = quatre 

5 = cinq 

6 = six 

7 = sept 

8 = huit 

9 = neuf 

10 = dix 

11 = onze 

12 = douze 

13 = treize 

14 = quatorze 

15 = quinze 

16 = seize 

17 = dix-sept 

18 = dix-huit 

19 = dix-neuf 

20 = vingt 

21 = vingt et un 

22 = vingt-deux 

23 = vingt-trois 

30 = trente 

31 = trente et un 

32 = trente-deux 

33 = trente-trois 

40 = quarante 

41 = quarante et un 



42 = quarante-deux 

43 = quarante-trois 

50 = cinquante 

51 = cinquante et un 

60 = soixante 

61 = soixante et un 

62 = soixante-deux 

70 = soixante-dix 

71 = soixante et onze 

72 = soixante-douze 

73 = soixante-treize 

80 = quatre-vingts 

81 = quatre-vingt-un 

82 = quatre-vingt-deux 

83 = quatre-vingt-trois 

90 = quatre-vingt-dix 

91 = quatre-vingt-onze 

92 = quatre-vingt-douze 

93 = quatre-vingt-treize 

99 = quatre-vingt-dix-neuf 

100 = cent 

101 = cent un 

102 = cent deux 

110 = cent dix 

150 = cent cinquante 

182 = cent quatre-vingt-deux 

200 = deux cent(s) 

300 = trois cent(s) 

400 = quatre cent(s) 

500 = cinq cent(s) 

600 = six cent(s) 

700 = sept cent(s) 

800 = huit cent(s) 

900 = neuf cent(s) 

1.000 = mille 

1.001 = mille un 

1.500 = mille cinq cents 

2.000 = deux mille 

10.000 = dix mille 

100.000 = cent mille 

200.000 = deux cent mille 

un milion = un million 

două milioane = deux millions 

un miliard = un milliard 

un milion de unităţi = un 

million d'unités 

2 miliarde de franci = 2 

milliards de francs 

NOTĂ: Belgienii şi elveţienii folosesc septante (în loc de soixante-dix) şi nonante (în loc de 

quatrevingt- 

dix). Mai există şi octante / huitante (quatre-vingts). 



Deux cents, trois cents, etc. pierd pe "s" final când sunt urmate de alte numere: 

EXEMPLU: deux cent cinquante... 

NUMERALE ORDINALE 

primul = premier(-ière) 

al doilea = deuxième 

al treilea = troisième 

al patrulea = quatrième 

al cincilea = cinquième 

al şaselea = sixième 

al şaptelea = septième 

al optulea = huitième 

al nouălea = neuvième 

al zecelea = dixième 

al unsprezecelea = onzième 

al 12-lea = douzième 

al 13-lea = treizième 

al 14-lea = quatorzième 

al 15-lea = quinzième 

al 16-lea = seizième 

al 17-lea = dix-septième 

al 18-lea = dix-huitième 

al 19-lea = dix-neuvième 

al 20-lea = vingtième 

NOTĂ: Numeralele ordinale nu se folosesc în exprimarea datei, cu excepţia lui premier. 

ZECIMALE 

În franceză zecimalele se scriu ca în româneşte, după virgulă: 

3,57 (trois virgule cinquante-sept) 

,08 (virgule zéro huit) 

FRACŢII 

1/2 = un(e) demi(e) 

1/3 = un tiers 

1/4 = un quart 

3/4 = trois quarts 

1/2 l = un demi-litre 

1/2 lb. = une demi-livre 

1 1/2 l = un litre et demi 

1 1/2 lbs. = une livre et demie 

2 1/2 kg. = deux kilos et demi 

PROCENTE 

2,5% = doi virgulă cinci la sută... 

deux et demi pour cent... 

20% din oamenii de aici au peste 65 de ani... 

20% (vingt pour cent) des gens ici ont plus de soixante-cinq ans... 

Producţia a crescut / scăzut cu 8%. 

La production a augmenté / diminué de 8% (huit pour cent). 

NOTAREA NUMERELOR 

Pentru grupe de mii se foloseşte punctul, ca în română: 

1 000 sau 1.000 

2 304 770 sau 2.304.770 

 


