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Unua leciono

1. LA FAMILIO DE MARKO
  Marko :  Saluton ! Mi nomiĝas Marko. Mi estas lernanto kaj sportisto. 

Nun  mi sidas sur seĝo kaj lernas. Antaŭ mi staras skribotablo. Sur 
la skribotablo estas komputilo. En ĝi estas elektronikaj libroj. Ili estas 
interesaj. Sur la ekrano estas fotoj de sportistoj kaj foto de knabino.  

   Ĉu vi ne demandas, kiu ŝi estas ? Ŝi nomiĝas Ana kaj ŝi estas amikino.
 
  Patro : Bonan tagon ! Mi estas sinjoro Rapid, la patro. Li estas la filo.  

Vi demandas, kio mi estas : mi estas laboristo en fabriko.

 Patrino :  Mi ne laboras en fabriko. Mi estas la patrino kaj mi instruas. Mi laboras 
ankaŭ en la domo. Ĉu vi scias, ke estas multe da laboro en domo ?

La familio de Marko

Respondu al la demandoj – Répondez aux questions.

 1.  Kio estas Marko ?

 2.  Ĉu li sidas sur seĝo ?

 3.  Kio estas sur la skribotablo?

 4.  Kiu sidas sur la seĝo ?

 5.  Ĉu Marko laboras en fabriko ?

 6.  Kiu laboras en fabriko ?

 7.  Kio estas la patro ?

 8.  Kiu instruas ?

 9.  Kio estas la patrino ?

 10.  Kiuj laboras ?

 11. Ĉu ili estas en la domo ?

 12.  Kiu laboras multe ?

 13.  Ĉu vi laboras ?

 14.  Ĉu vi laboras en fabriko ?

A
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 GramatikaĵojUnua leciono

Kompletigu per taŭgaj vortoj. – Complétez avec les mots qui conviennent.

 1.  En la domo estas                   .   _     sidas sur seĝo.

 2.  Instruisto              . Laboristo                     . Lernanto                    .

 3.  Homo sidas             seĝo.

 4.  Karlo kaj Marko estas lernant _     kaj sportist _    .

 5.  Marko estas  _    la ĉambro.

B

 ✔ TERMINAISONS  

Les noms (substantifs) sont terminés par -o.  

 tablo (une table)  homo  (une personne, un être humain)

Les adjectifs sont terminés par -a :  

 bela (beau, belle)  bona (bon, bonne)

Le pluriel des noms et des adjectifs se forme en ajoutant -j à la fin du mot : 

 la bela domo (la belle maison)  →  la belaj domoj (les belles maisons)

 elektronikaj libroj (des livres électroniques) 

 ✔ ARTICLES

L’article défini est invariable : la = le, la, les  

 la arbo  (l’arbre)  la tablo  (la table)

 la arboj  (les arbres) la tabloj  (les tables)

L’article indéfini (un, une, des) n’existe pas en espéranto.  

 arbo  (un arbre)  tablo  (une table) 

 arboj  (des arbres) tabloj (des tables)

 ✔ CONJUGAISON
Tous les verbes à l’infinitif se terminent par -i. C’est sous cette forme que vous trouverez 

les verbes dans le lexique. 

  skribi  (écrire)  esti  (être)

Au présent, les verbes se terminent par -as, à toutes les personnes.

 mi sidas   (je suis assis)  li laboras   (il travaille) 

Mi demandas : « Ĉu Marko sidas sur seĝo ? ».

 Je demande : « Est-ce que Marko est assis sur une chaise ? »

Mi demandas, ĉu Marko sidas sur seĝo . 

 Je demande si Marko est assis sur une chaise.

Mi demandas, kie... kiu... kiam... ktp.

 Je demande où... qui... quand... etc.

Li diras, ke Marko sidas sur seĝo.

 Il dit que Marko est assis sur une chaise.

Structures

La familio de Marko

 ✔ PRONOMS PERSONNELS

mi estas (je suis)   ni estas  (nous sommes) 

vi estas  (tu es)   vi estas  (vous êtes) 

li / ŝi / ĝi estas (il / elle est)  ili estas  (ils, elles sont) 

ĝi :  il / elle, pour les choses, les animaux ou les bébés

 

 ✔ SUFFIXES

Un suffixe se place après le radical d’un mot pour former un nouveau mot ayant un sens 

différent. 

Remarque : Nous n’avons pas fait figurer dans le lexique tous les mots ainsi construits. 
Vous y trouverez par exemple sporto, mais pas sportisto.

-in  indique un être de sexe féminin.

  sinjoro (monsieur)  → sinjorino (madame)

  kato (chat)     → katino (chatte)

-ist  indique le professionnel ou la personne qui exerce une activité régulièrement.

   sporto (sport)  → sportisto (sportif)

   instrui (enseigner) → instruisto (enseignant, professeur)
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Parolaj ekzercoj (exercices oraux)


Unua leciono

Formu frazojn laŭ la modelo. – Formez des phrases selon le modèle.
Ĉu Marko estas knabo ?    → La instruisto demandas, ĉu Marko estas knabo.

 1.  Ĉu Marko estas sportisto ? →  La instruisto demandas, ...

 2.  Ĉu li sidas sur seĝo ?

 3.  Ĉu la skribotablo estas en la ĉambro ?

 4.  Ĉu li estas lernanto ?

 5.  Ĉu estas komputilo sur la tablo ?

 6.  Kio estas Marko ?

 7.  Kiuj ne estas en la domo ?

Formu frazojn laŭ la modelo. – Formez des phrases selon le modèle.
Marko estas knabo.    → Li diras, ke Marko estas knabo.

 1.  Marko estas sportisto.  →  Li diras,  ke ...

 2.  Li sidas sur seĝo.

 3.  La fotoj estas en la komputilo.

 4.  Estas komputilo en la ĉambro.

 5.  Estas elektronikaj libroj en la komputilo.

 6.  Marko estas lernanto.

 7. La patro kaj la patrino ne estas en la domo.

A

B

 

On peut facilement combiner deux mots pour en créer un nouveau.

Dans les mots composés, le mot de base est placé en dernière position. 

Il est précédé par le mot qui apporte une nuance.

skribi (écrire) + tablo (table) → skrib(o)tablo (bureau = une table pour écrire)

  (Le o entre les deux éléments sert à faciliter la prononciation.)

vorto (mot) + provizo (provision) → vort(o)provizo (vocabulaire)

Mots composésMots composés

NOMS 

amiko ami   
ĉambro  chambre, pièce  
domo  maison  
ekrano  écran
fabriko  usine 
familio famille
filo  fils   
foto photo
homo être humain  
knabo  garçon  
komputilo  ordinateur
laboro  travail  
leciono leçon, cours
lernanto  élève   
libro  livre   
nomo  nom   
patro  père  
seĝo  chaise   
sinjoro monsieur
sporto  sport   
tablo  table   

VERBES

demandi  demander, interroger
diri dire
esti  être
instrui  enseigner, instruire
labori travailler
nomiĝi  s’appeler, se nommer
scii  savoir
sidi  être assis
skribi  écrire
stari  être debout, se trouver

ADJECTIFS

bela beau, belle
elektronika électronique
interesa  intéressant(e)

DIVERS

ankaŭ  aussi
antaŭ  avant, devant
ĉu  est-ce que, si (interrogation)
en  dans
ha lo! allo !
jes  oui
kaj  et
ke que (conjonction)
kio quoi
kiu  qui, quel(le)
kiuj qui, quel(le)s
la  le, la, les (art. définis)
multe (da)  beaucoup (de)
ne  non, ne pas
nun  maintenant
sur  sur

Bonan tagon! Bonjour  ! 
Saluton !  Salut  !, Bonjour !
Ĝis  !  Au revoir ! 

La familio de Marko


