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מבוא 

דקארט  כרּוסּו,  גדולים  פילוסופים  של  לשונם  ומפוארת,  עשירה  מורשת  בעלת  שפה  היא  הצרפתית 
ומונטסקייה, של האנציקלופדיסטים החשובים דידרו וד'אלמבר ושל סופרי מופת כבלזק ופלובר. היא הייתה 

לשונן של האליטות באירופה ושלטה בכיפה בתחומי הדיפלומטיה עד אמצע המאה העשרים.
בימינו מעמדה של הצרפתית כשפה בין-לאומית מרכזית הולך ונדחק מפני האנגלית אך היא עודנה אחת 
משלוש השפות הבין-לאומיות הנלמדות בכל היבשות, ואחת משש השפות הרשמיות של ארגון האו"ם. 
דוברי  כלומר,  הפרנקופונים,  בעולם.  ביותר  המדוברות  השפות  בדירוג  התשיעית  השפה  היא  צרפתית 
דוברי  אלף  מאות  מחמש  יותר  יש  לבדה  בישראל  העולם.  ברחבי  איש  מיליון  כמאתיים  מונים  הצרפתית, 

צרפתית, כשמונה אחוזים מכלל האוכלוסייה.

הספר הזה מיועד לכל מי שרוצה ללמוד את יסודות השפה הצרפתית בלמידה עצמאית. הלימוד מתמקד 
בהבנת הנקרא ובהקניית כלים בסיסיים לדיבור. 

מה תמצאו בכל שיעור ?
כל שיעור נפתח בטקסט בצרפתית, בדרך כלל דו-שיח, ולאחריו התרגום לעברית. לנוחותכם הוספנו בסוף 
כל טקסט את רשימת אוצר המילים של הטקסט. המעוניינים להרחיב את ידיעותיהם מעבר לאוצר המילים 

של הטקסט, ימצאו אוצר מילים נוסף בסעיף העשרה. 

בסעיף תבניות דיבור תמצאו דיאלוגים קצרים בצרפתית ואת תרגומם לעברית. מטרת הסעיף היא לספק 
כלים להתבטאות במצבים שכיחים בחיי היום-יום ולפתח יכולת שיחה בסיסית. 

הגייה תלמדו להגות את התנועות והעיצורים של השפה הצרפתית וכן לקרוא את הלשון הכתובה.  בסעיף 
שלא כמו באיטלקית או בספרדית, שבהן נהגית כמעט כל אות כתובה, בצרפתית קיים פער עצום בין המילה 
נציין שחמישה עשר אחוזים מן האותיות הכתובות בצרפתית  כדי לסבר את האוזן  לבין ההגייה.  הכתובה 
בהסברים  המופיעות  המילים  כל  את  הוגים  כיצד  ולראות  לשמוע  תוכלו  המוקלט  בחומר  כלל!  נהגות  אינן 

ובתרגילים.

הזמנים  מערכת  של  שימושיה  להכרת  והן  הפעלים  נטיית  לכללי  הן  מוקדש  וזמנים  פעלים  נטיית  הסעיף 
בפועל. מטבע הדברים, בחרנו להתמקד בזמני הפועל השכיחים ביותר בלשון היום-יום.

כולו השתדלנו  לאורך הספר  כל שיעור.  דוגמאות מהטקסט המופיע בתחילת  על  דקדוק מתבסס  הסעיף 
לעמוד על קווי הדמיון ועל ההבדלים בין הדקדוק הצרפתי לדקדוק העברי.

תרבות. שם תוכלו להתוודע לנושאים מרכזיים בתרבות הצרפתית, כגון  הסעיף האחרון בכל שיעור נקרא 
אוכל, נימוסים, אתרים היסטוריים חשובים ועוד. 

כל נושא המוסבר בספר מלווה בתרגילים ובפתרונות, הממוקמים מיד אחרי כל הסבר.

התקליטורים שמלווים את הספר נועדו לסייע לך בתהליך הלימוד. נוסף על כך שהם יאפשרו לך לשמוע את 
ההגייה הנכונה, ידוע כי שמיעת המילים והמשפטים היא שיטה בדוקה לזכירה טובה יותר. 

אין לנו ספק שבתום לימוד עשרת השיעורים שבספר תהיו מסוגלים להבין ולדבר צרפתית ברמה בסיסית 
טובה.

                                                                                                           אנו מאחלים לכם לימוד פורה ומהנה !
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