
حروف الجر في الفرنسية 
مرحبا بكم في درس شامل واألستاذ الذي قدم الدرس يقول لكم ركزّوا تأخدوا 

فائدة كبيرة من هذا الدرس الخاص بشرح أدوات أو حروف الجر في اللغة 
Les Prépositions الفرنسية املعروفة ب

نبدأ على بركة اهلل

يستخدم حرف الجر غالباً أمام األسماء فى الجملة

أوالً:حرف الجر(à ) بمعنى "فى أو إلى" ويستخدم كاآلتى:

يستخدم أمام املدن واألسماء العلم

"à"
"إلى / فى"

( à tanta - à paris - à Ali )
je vis à Louxor-----أنا أذهب إلى األقصر

→ à+ le = au مذكر
( au Caire – au lycée - au cinéma-)
il va au cinéma-----هو يذهب إلى السينما



→ au + pays masc.أمام الدول املذكرة
(au japon- au kwaite - au soudan )
je vis au japon-----أنا أعيش فى اليابان

كما يوضع أمام أسماء اللعبات الرياضية مع فعل املمارسـة أو اللعب
[jouer au football] يلعب بالكرة

→ à +la = à la مؤنث
( à la maison - à la TV - ) -

il va à la maison----هو يذهب إلى املنزل

→ - à l’ = à l’ ---أمام االسم املبدوء بحرف متحرك
( à l’ école - à l’ hôpital - à l’ holel )

Il étudie à l’ école----هو يدرس فى املدرسة

→ - à + les = aux --- أمام االسم الجمع



( aux élèves - aux clubs )
le prof. Parle aux élèves )---املدرس يتحدث إلى التالميذ

ثانياً :

حرف الجر (en) بمعنى "إلى أو فى"ويستخدم أمام كلمة:
فصل دراسى

دولة مؤنثة
وسيلة مواصالت

سنة أو عام
مادة دراسية

مادة خام

ثالثا

dans

 فعل جر بمعنى فى ويجب ان يتبع باداه تعريف حسب االسم الذى يسبقه

dans حرف جر بمعنى [ فى داخل] يوضع قبل أسماء أألماكن

[Ali est dans la classe] .على يكون فى الفصل



رابعا

pour حرف جر بمعنى [ ألجل \ ل] يوضع أمام الهدف

[Je vais au cinéma pour voir un film---انا اذهب الى السينما لكى 
ارى فيلم

à ومعناه من او عن ويستخدم مثل حرف الجر (de ) خامسا حرف الجر

De

– du----امام االسم املذكر

– de la----- امام املؤنث

– de l'امام االسم املبدوء بحرف متحرك-----

- des---امام االسم الجمع

اما بافى حروف الجر فتكون فتستخدم حسب املعنى فى الجملة وهم

entre ----- بني

au centre ---وسط

au sud --جنوب

au nord--شمال



à l’est --فى لشرق

à l’ouest---فى الغرب

au bord de --- على شاطئ

près de----بجانب

loin de --- بعيد عن

Devant-----امام-

Derrière------خلف

au milieu ----وسط-

contre ------ امام

à gauche ----- شمال

à droite de -----على اليمني

autour de----حول

sur ---- على

sous ---- تحت

à côté de ------بجانب



là – bas ------هناك

chez عند( وتاتى مع االشخاص)---

Par بواسطه------

اختار ما بني االقواس

(Sami va ……….l'ecole ( à – au – aux

( Je vis-----------Egypte ( à – en - sur

( Il va ………..cinema ( dans – entre – au

( Nous sommes…….classe ( en - pour – par

ماذا تقول فى املواقف التاليه

- تقول ان منزلك بجانب املدرسه

- توضح لصديق كيف تذهب الى املدرسه فى الصباح

- تقول انك تعيش فى باريس

- تفول انك فرنسى وتعيش فى فرنسا

بالتوفيق ^^ شاركوا الدرس مع األصدقاء

 



شارك ليستفيد اآلخرون! ال تبخل 


