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Livre d' orthographe française pdf

24 de gener de 2019 Llegir ortografia La meva biblioteca està plena de llibres gramaticals i ortogràfics. Sovint, quan faig cursos d'expressió ortogràfica i escrita, els alumnes o estudiants em demanen consell sobre com triar un llibre per tal de seguir millorant en l'ortografia i la gramàtica. Avui comparteixo les meves referències amb tu. Tota ortografia en ordre alfabètic CM1 - CM 2 - 6a per Jeanine i Jean
Guion CM 1 - CM 2 - 6è? Però estàs de debò? Aquesta és una de les reaccions quan presento aquest llibre. I no obstant això... En quines classes estudiem els conceptes bàsics de la llengua francesa? Sí, així és: és al final de l'escola primària. Aquest llibre és súper pràctic perquè està ordenat alfabèticament i fa que sigui fàcil trobar regles. Llavors les explicacions són simples i eficaces (com dic sovint,
res millor que un bon llibre infantil! Em sembla que els llibres d'ortografia escrits per a adults no són molt accessibles, com si haurien de complicar les coses sota el pretext que els lectors són adults!). Sota cada regla, els exercicis proposats es classifiquen pel grau de dificultat per adaptar-se a les necessitats de cada usuari. És un clàssic que has de tenir a totes les cases, especialment si tens fills. Ordre:
Tota ortografia per ordre alfabètic Le Bled - Cent errors que els reclutadors ja no volen veure! Cada any, dic als estudiants que l'ortografia és important en la vida professional. És una habilitat professional com qualsevol altra. Les xifres, que se suposa que donen suport, repeteixo, cada any, que hi ha tres vegades més que la sol·licitud serà rebutjada pel reclutador si està impregnada d'faltes d'ortografia.
Així que quan la gent diu que no sé què començar?, dono la referència a aquest llibre: 100 regles per al domini, i això és tot! Cada pàgina doble es compon, a l'esquerra, de regles a conèixer i consells per recordar-la i, a la dreta, tutorials a utilitzar. Ordre: Bled - Cent errors que els reclutadors ja no volen veure! Ortografia de coaching - 9 desafiaments a l'escriptura sense el fracàs d'Anne-Marie Gaignard
vaig descobrir l'obra d'Anne-Marie Gaignard una mica malament quan es va posar en contacte amb la seva agència de notícies: em va demanar que llegeixi i crònica del seu llibre per a adolescents Sense pànic durant la informació, dos assistents al servei de PJ. Em va seduïr la seva pedagogia, que va deixar de banda tots els termes tècnics que estan freds darrere: COD, COI ... Des de llavors he llegit
diversos dels seus llibres, sobretot l'ortografia coaching - 9 desafiaments a l'escriptura sense fracàs. Per a tots aquells que esteu enfadats amb l'ortografia, us convido a obrir-la, llegir-la i utilitzar tots els trucs d'Anne-Marie Gaignard. Un altre positiu: 78 pàgines! Tot està : Coaching Ortografia - 9 Reptes escriure sense fracàs Optimitzar la seva puntuació en el Certificat Voltaire de Marie-France
Claerebout Quan vaig preparar la certificació Voltaire en 2014, he llegit aquest llibre en longitud, àmplia i a través. Si la seva disposició és francament poc atractiva, aquest llibre és perfecte per a qualsevol persona que vulgui preparar-se per al certificat voltaire. L'autor simplement explica les regles i sovint suggereix mitjans tècnics mnemo per mantenir-les. Per saber quines regles s'han de preferir, cada
joc s'obre amb una prova. Al final del llibre es proposen dues annales. Ideal per reactivar les regles ortogràfices del certificat voltaire, aquest llibre també és un bon llibre que s'ha de tenir a la teva biblioteca o a la seva oficina. Ordre: Optimitzeu la vostra puntuació en el certificat voltaire PS: Proves pertanyents a Deciter... Si vostè fa clic a l'enllaç i l'ordre de Decitre, tinc un petit% que m'ajuda a mantenir el
bloc viu. Grans gràcies per endavant! Vostè podria estar interessat en ... 4 aplicacions que superaran en francès he provat reflexologia plantar → Ortografia – Larousse essencial: Regles essencials per expressar no errors! Ortografia - L'essencial larousse: totes les regles i excepcions, totes les nocions explicades, i trampes i confusió per evitar. Llistes d'informació clares i estructurades, presentades amb
nombrosos exemples, per entendre i retenir regles i conceptes: noms femenins i plurals, adjeccions i determinants; homonyms que no necessiten ser confosos; les característiques de les paraules compostes; paraules no intercanviables; acords: verb i tema, participants passats. Excepcions i trampes a evitar. Consells pràctics per obtenir els reflexos correctes. Ortografia - Larousse indispensable en
imatgesThost imatges d'aquest llibre digital Ortografia - L'essencial Larousse: Tot el que necessites saber sobre l'ortografia habitual (plurals, homònims, accents, paraules compostes) i trampes. Totes les regles d'acord (albergínies adjec, verb i subjecte, participants passats...) per escriure sense errors. Altres llibres electrònics sobre el mateix tema: Technical Journal of the Online Book Spelling -
Indispensable LarousseNote: This online book Spelling - The Essentials Larousse t'ofereix FrenchPDF. Està destinat a un ús personal estricte i no es pot vendre mitjançant la descàrrega d'ortografia - The Essential Larousse en PDF. Articles relacionats Llibres llistats Ortografia (462) Ortodox és sovint por, fins i tot el més talentós entre nosaltres ... Per tant, el domini de l'ortografia és essencial per estar
més segur i millorar el seu francès. Aquí accepto 40 regles bàsiques de l'ortografia francesa en el fullet del Sr. L. Massarenti No Fault Course actualitzant-lo i actualitzant-lo. Si utilitzeu aquestes regles, evitareu el 85-90% dels errors d'execució freqüents. No dubtis a seguir les normes que t'interessin. Resum. Si voleu saber més sobre l'ortografia, us recomano els llibres següents: 1. Adjecció de l'Acord
d'Adjecció sempre està d'acord amb el nom que reuneix o estableix. Qualificar: donar qualitat o error. Ex: Bo / dolent, net / brut. Especifiqueu: especifiqueu el significat. Primer llibre. Exemple: dona alta. Qui és alt? Una dona. Funció 1: Normalment només l'adjectiu compost a. està d'acord. Exdona: fills estimats. Relacions franco-xineses. Funció 2: Si hi ha un adjectiu de color un text, el querubí normalment
es fa (per exemple, camisa blava). Si hi ha dos aurons adjec, un dels quals és de color, llavors no hi ha acord (per exemple, jaquetes de color blau fosc). Si un es qualifica amb un nom, llavors no hi ha acord (per exemple, camises de mostassa, llaços d'oliva). Funció 3: L'ús del pol és especial. Mitja hora, però una hora i mitja. 3 vegades i mitja (mai plural).2 - Arranjament del passat participant Rgle 1:
Passat participant emprat sense assistència auxiliar acorda com a apis adjec: Carta ben presentada. Excepció: visible, excepte, adjunta. Regla 2: Un participant passat només accepta si es col·loca després del nomMenmen: Documents adjunts que heu sol·licitat. Què es requereix? Documents (prèviament presents). Regla 3: Participació passada de verbs d'un sol nom (paraules abans de les quals no
estàs d'acord... en combinació amb AUXILIARY ETRE, està d'acord amb el tema. Exemple: Se'n van anar molt tard. Excepció: donada (per exemple, en funció de la seva posició, han venut les seves accions). Regla 4: La col·laboració passada de verbs amb els extraïbles (pot estar davant meu, això, se...) està d'acord amb el tema quan no hi ha cap objecte directe. Exemple: s'han escapat. Característica
1: El participant passat segueix sent indefinible amb el verb ser conscient (per exemple, es va adonar del seu error). Especialitat 2: La participació passada de verbs amb dos pronoms, el segon pronom de conjugació, l'apèndix que introdueix, no canvia (si us plau, triomfa, somriu...). Van gaudir recollint signatures. Han passat anys. Regla 5: La col·laboració passada de verbs amb oops es compromet a
dirigir el tema si és anterior. Exemple: mans que s'han rentat. Regla 6: La participació passada de verbs amb node roman indefinible si l'objecte directe es col·loca després. Per exemple, es van rentar les mans. Regla 7: Cooperació passada combinada amb un auxiliar que mai estaria d'acord amb el tema. Exemple: Va fer una bona feina. Regla 8: El passat coopera juntament amb l'auxiliar per acordar un
objecte directe si és prèviament. Per exemple, els àpats que va fer. L'excepció: existia, era, era (audible). Ex: Tot l'esforç que havia de ser. Regla 9: La cooperació passada en combinació amb un auxiliar es va mantenir indefinible si l'assignatura directa és A: He escrit tots els informes.3- Els verbs estan d'acord amb el seu tema Per trobar el tema es pot fer les següents preguntes: Qui és? o què? amb un
verb. Exemple: Somriures constables. Qui riu? - El cambrer. Has llegit el diari. Qui està llegint? Vi.Tip 1: Compte amb els temes dobles. El meu pare i jo marxarem. Sóc jo i el meu pare, nosaltres també. Consell 2: Després de jo, sempre e o s. Ex: Resumir, llegir, veure. Casos especials: Puc, sóc digne, vull. Consell 3: Darrere teu, sempre s. Ex: Veus, llegeixes, resumeixes. Cas especial: pots, val la pena,
ho vols. Consell 4: Després d'això mai s. Ex: Perdre, acabar, seuar. Verbs que acaben amb un passat i futur simples ingulars mai no prenen t com el final.4 c /ç/ç/g/ g/ guc es pronuncien de vegades /s/ de vegades /k/Exemples de so /s/: cherne, cinema, cinema, ciclista Per fer so meki /s/ aguantar davant d'un, oh, cal utilitzar això: ell està llançant, noi, ho va veure. Exemples de so /k/: caravana, camp,
storytelling. g de vegades es pronuncia /d/ de vegades /g/Exemples de so /d/: genoll, gelades, gimnàstica. Exemples de so /g/: estació, gust, guttural. Aquest so és dur /g/ frontal o s'ha d'afegir u: pallasso, guia, wasp.5 e i e / èGle 1: Si e segueix un consonador en la mateixa veu, cap accent. Exemple: espai, postres, dibuix. Regla 2: Quan ja està sol i seguit d'un plec acústic, s'ha d'utilitzar exemple: gana,
metge, pis. Regla 3: Quan ja està sol i seguit d'un pam mut, heu d'utilitzar è.Per exemple, moneda, fletxa. Regla 4: abans que x mai no té accentSuation: revisió, exacta, excel·lent.6 nostra, nostra/ teva, teva, teva: després de l'article (la, etc....), posem circumflexió sobre ô. En altres casos escriu sobre.Exemples: Aquesta empresa? És nostre. Has de posar alguna cosa teva en això. La nostra tia arribarà.7
- Algunes paraules sempre porten -s fins al finalSubstantiu i adjectiusBrebis, Supermethion, cos, potoci (aigua i lliçó), mort, parla, temps, fresc, suc, iodla, mes, curs, overcoat, país, parella, pes, mane, bullint, ratlles, aigua, voci, rescat, ratolí, èxit,, temps, univers, així que. AdverbShurs, llavors, encara més, després, dins, fora, sota, molt de temps, menys, de vegades, sempre, auto-passeig.
PreposicionsEnvers, vers. ConjuntivaCió Això, mentre que tot /allRègle 1: Tot abans del nom determinant. S'ajusta al nom en el gènere i el nombre. Exemple: cada nen porta un abric (cada nen). Tots els nens portaran un abric. Regla 2: Abans del verb, el pronom és tot diferent i pot arribar a ser tot femení i tots els plurals masculinsFuls: No et preocupis per l'equipatge, tot (sentit col·lectiu). No et preocupis
per l'equipatge, tothom segueix (tot l'equipatge). No et preocupis per les maletes, tothom segueix (totes les maletes). Regla 3: Davant d'un adjectezer femení que comença amb un cognom sonor o xuclat h tot va femení i pren el mateix nombre que l'adjecció. Es manté invariable davant de la vocal. Exemple: Ella és molt emocional (però ella és molt feliç). Estan molt ged out (però tots són feliços). Regla 4:
Tot abans que l'adjecció masculina no canviï: Tots es mouen (però tots són feliços).9 - vint / cent / milRègle 1: Si vint i cent es multipliquen, agafeu amb, però si se segueixen per un altre número, es mantenen sense canvis. Exemple: 80, 200 PERÒ 83, 232 Regles 2: Un sempre és inhàrrec: tres mil homes, tres mil dos-cents homes. Regla 3: Milers i milions d'acord: tres mil, un milió, quatre milions, tres
milions. Regla 4: Quan parlem d'un lloc o número de pàgina, no donem sCase: Estic en 80.10 a/ i /is on /is on /have your own /areKo podem combinar podem utilitzar un / is / ont / are i d'una altra manera utilitzar otherIzoble a / is / is / are: Ell va respondre. Ell va respondre. Ha caigut. Ha caigut. Van tenir una bona rialla. Van tenir una bona rialla. Són blaus. Eren blaus. Exemples per / i /on /on/on/ so: Pa i
llet. El pa era llet (impossible). Agafar o deixar anar. (impossible). Quan ens veurem? Quan es va veure? (impossible). Truca al seu gos. Ell va trucar tenia un gos (impossible).11 què/és/és regla 1: Si puc combinar (jo mateix /sóc, vostè aconsegueix /you get/he s):P ish ell mateix/ s Exemples: Joan està rentant (M'estic rentant a mi mateix, vostè amh!). L'ocell va volar.... Es va tallar a si mateix. Han tallat.
Es va asseure. Són a la cadira. Regla 2: Si no puc combinar, escric això / aquests són exemples: Aquest és ell. Són ells. Aquest gat. Aquests gats.12 això / sesRègle 1: Poso la frase singular. Si puc substituir-la per ella, li escric. Si puc substituir-lo per això, t'escric. Exemples: Aquests nens són blaus. (Els mostri!) (Aquest noi és intel·ligent). Els seus fills són blaus. (Aquests són els seus!) (El seu fill és
savi). Beuen aquestes pells. (Els mostri!) (Aquesta cabra beurà). La seva pell beurà. (Cabres del goatherd) (La seva cabra beurà) Regla 2: mantingueu un ull a la nit. La seva afirma la possessió, alhora que et permet definir-la: Has de prendre aquestes plaques. (Els que estan sobre la taula i que mostri.). Agafa les seves plaques. (Veïns.) 13è a/as thereRègle 1: Diferenciar: el temps simple; a - el compost
de tempsJame un temps simple: Es menja. El beu. El menjarem. Ho esperem. A - el temps del compost: el va menjar. S'han menjat ell. L'has begut. L'hem begut. El va veure. Ho han vist, regles 2: l'utilitzem quan podem substituir-lo aquí. Exemples: queda't allà! Queda't aquí! La senyora no és aquí! (Madame no és aquí!). Ves aquí! (Se'n va d'aquesta manera!). Es va mantenir tranquil (aquí).14 les seves
regles 1: m'insereixo en el singular i, si puc reemplaçar-lo, és un pronom inautable. Exemples de la seva invariable (darrere d'aquest verb): Els dono menjar. L'alimentaré. Ell els diu. Ell li va dir. Exemples d'ells en el singular (seguit pel nom): El seu amic vindrà. Regla 2: la seva dent femenina: La seva casa es va cremar. Regla 3: Si no pots substituir-la per ella, dóna'ls Anples en el plural (seguit del nom):
Arribaran els seus amics. (és impossible dir Coming Friends! així que estic d'acord). El seu negoci està bé. És impossible dir que està bé. Estic d'acord. Regla 4: prèviament els han acordat. Exemple: Van reconèixer que la seva.15 ma/a/me té el meu /t't to/haverègle 1: Diferenciació pel nom o l'hora composé.ma nom; jo - temps de compostos - nom; tenir-me -temps compost - nom; vostè té el temps del
compost - nom; té -temps compost - nom; D'això es tracta. Exemples: la meva visió ha caigut. M'ha vist. M'has parlat. El meu llibre està trencat. Em van donar un llibre estripat. Regla 2: Aneu amb compte amb les pantalles: i encara i zeroPers: Tia li va dir que no vagi. No t'han dit res: la teva bicicleta, aquí està!16 posa/posa'm/és el meu/butRègle 1: Si vols saber si necessites combinar (verbs) has de posar
en el plural. Exemples: Ets el meu estimat. (En plural: tu ets jo... ). Això m'ajuda molt. (En plural: És útil per a nosaltres.). Això és el que em va passar ahir. (En el plural: Això ens va passar ahir.) Posaré la taula. És una cosa doble. (Al plural: senyora... han donat...) Regla 2: però i els plats poden ser nomsSelead: A l'abril no elimineu tampoc; Pots fer el que vulguis. (nom - mes). Aquest plat és deliciós.
(nom - menjar). Regla 3: El meu és el meu propi aipive adjec (fet singular). Exemples: els meus dits estan tacats de tintes. (El meu dit està tacat de tintes.). El meu negoci no funciona. (El meu negoci està fallant.) Regla 4: No obstant això, expressa oposició entre dos adjectius o dues idees. Exemples: És petita, però és hàbil. Aquesta jaqueta és bonica però cara.17 a / fem la regla 1: Feu-ne una, només cal
posar el verb a l'altra persona per veure si està en forma negativa o positiva. Exemples 1: Sentim soroll (sentim soroll). Sentim malament (sentim malament) Escoltem bé (sentim bé). Encenem un foc (encenem el foc). Alguns exemples són: no podem sentir (no podem sentir). Amb prou feines podem sentir (amb prou feines podem sentir). Ja no podem sentir (ja no podem sentir). Mai encaixes (no
s'encenen o/on regla 1: Si puc substituir-la per o d'una altra manera, escric o; En cas contrari, escric on. Exemples o: Ets tu o ell (ets tu o ell). Poma o khušček (poma o kpear). Exemples d'on: On vas? O te'n vas? (impossible). Quin sentit té? Vols venir? (impossible). La font on es bevia l'stade s'asseca. La font o ell estava bevent ... (impossible).19 pot/canRègle 1: Escric una mica quan aquesta paraula no
significa molt. En cas contrari, aquest verb és poder: pots, pots, una mica més: tinc pocs diners a la butxaca. És molt poc parlador. Exemples de poder verbal: Pots venir amb mi. Puc ajudar-te. Et pot ajudar? (20) quan/quan/as/as/that en l'article 1: sempre s'utilitza quan, excepte abans, en (com) Exemples, quan: Quan seràs a Ginebra? Quan vaig a Itàlia, prenc el lro. Exemples: pel que fa a tu, no perds
res a esperar. Seran confidencials sobre les cartes escrites. Pel que fa als corbs, va ser ben capturat. Regla 2: Què és el verb i el significat d'aquest exemple: Què en penses? I la teva sol·licitud recent? Hem de burlar-nos del que es dirà.21 què/què és això/què són 1: Què, què va acompanyar el nom. Exemples: Quin tren vas en bicicleta? Quina regla més dura! Quins bells discursos hem sentit! Quines
idees li poses al cap? Regla 2: la segueix un verb. Exemples: ja no ha de caminar sola. M'adono que faran el que vulguin.22 sentit / sentits sense cent sentits de sang tendeix / tendeix com en vostè: doble nod, que pot indicar un lloc o objecte (es pot identificar combinant).feeling o sentiment: verb feel.tends o tendeix: verb tendre.none: significa no.blood is ime.cent - 100.meaning és un nom (dóna sentit a
la vida d'un).so: significa tant, Nalièno, tant que té / ci-scieRègle 1: Quan es pot combinar: allà. En cas contrari, sempre si, llevat que es pugui especificar algú o alguna cosa així: -aquí - nota si comprèn: a - si - pis ... Exemple: Si vostè pot ... Ets tan alt! Per exemple, hi anirà. Aquí és on vaig! Exemple aquí: això, a continuació. Així que sí. Regla 2: Veure és el nom (objecte de tall de fusta) i hi ha un verb de
serra. Exemples: Serra de fusteria (objecte). Vaig veure el paquet (verb).24 ap / app-Regla 1: Sempre escric app-Examples: Pertànyer, trucar, aprendre, etc... Excepcions: Moure, apàtic, mirar, aperitiu, sentir-se trist, aplanat, aplanament, apòstrof.25 mb / mm / mpRègle 1: Abans de les lletres b, m, p, utilitzo m (no n). Exemples: Temps, tot, prendre ... Excepcions: Caramel, canister, caramel, però,
sobrepès26 s/s/s/xRègle 1: so /s/ sempre pren 2 co-altaveus (ja sigui ss, o ss combinats amb altres soniers). So /z/ sempre dura Consonant. Exemple de so /s/: Suficient per pensar en un trist so pinsonequist /z/: Atrevir-se a causar vacil·lació en la cuinaSucation: l'horitzó de gas off-road de dotze noms comuns pluriel estranys ten27 i adjecjeccions (-s, -x, -z)Regla 1: generalment formen un plural de noms
i adjectius afegint s; si ja han acabat amb -s, x o -z , no canvien a plural. Exemples: el rentat sh, arxivant els armaris. Llibres, llibres. Moqueta, catifes. Noguera, noguera. Plurals especials: un avantpassat, un avantpassat. Cel, cel. Ull, ulls.28 Noms pluriel en -ailRègle 1: Prendre en plural. Exemples: ferrocarril, ferrocarril. Detalls, detalls. Excepcions: lloguer, lloguer. Coralls, coralls. Esmalt, esmalt. Respira,
respira. Una feina, una feina. Vàlvula, vàlvula. Finestra de vidre lubricada, finestres de vidre lubricades.29 Noms pluriel i adjectures a -alRègle 1: Forma el seu plural en . Exemples: cavalls, cavalls. Migdia al diari, diaris de mig dia. Ordre especial, comandes especials. Aixecar-se al matí, aixecar-se al matí. Excepcions: pilota, pilotes. Bancal: Fang tèrbol. Carnavals, carnavals. Fatal: esdeveniments fatals.
Jackal, jackal irked: vents frigides. Festa, indígenes: indígenes. Recital, recitals marítims: drassanes. Un tracta,tracta.30 Noms pluriel en -au / -water / -euRègle 1: Prengui x en plural. Exemples: Omča, omče. Oficina, oficines. Pregunta, en joc. Desig, desig. Excepcions: blau, blaus. Cautxú, cautxú.31 Noms pluriel en -orRgle 1: Pres en plural. Exemples: ungles, ungles. Forats, forats. Excepcions: joia,
joieria. Roca, còdols. Col, col. Un genoll, un genoll. Mussols, mussols. - Això és tot. Louse, lice.32 Adjecjectes femenines en -etreg 1: Adjects que han completat - i formen el seu v femení -etteIsm, director alemany, nem set, càlcul net, ingesta neta, el meu germà petit, la meva germana petita. Excepcions: plaer total, alegria total, noi discret, discret, idea concreta, idea concreta, treballador zabrinuta, ajuda
zabrinuta, codis secrets, secret izaslanik.33 Feminitat afavoreix u -otRègleu 1: bona forma -otot del seu u-otteIsmjeci femení: aire antiquat, casa antiquada, dekolije bd. Excepcions: discurs, frase, pingüí soldat, pingüí noia, monjo devot, dona devota.34 - Noms i adjectides han acabat amb -el / -èle / -èle / -leexleExles noms masculins a 'el: Manual, duel, entre, plural, cel, trucada, etc. Excepcions: poliser,
rebel, vermičeli, front. Exemples de noms en el nom: Fidel, model, vocagu, clientela, paral·lel (geografia), (geometria) etc. Exemples de noms de dones: pala, llagosta, guàrdia, sella, etc. Excepció: Calamarsa. Exemples d'adjectius que acaben amb casos: Fidels, model, paral·lels, etc. Dos adjecjequees acaben amb només: Frêle, hail.35 - Noms completats per -eurRègle 1: Gairebé tothom escriu.
Exemples: accident, por, flor, cor, etc. Excepcions: casa. Una hora. Mantega. Mantega (llet petita). Esquer (captura, engany). Clash.36 - Els noms han acabat amb -euil / -ueilIzjema noms completats per euil:: esquirol, llindar, dol, vikin. Regla 1: després de g o a c es canvia a ueilPers: orgull, taüt, pasta, recepció.37 ' Noms que acaben amb so /o/Noms escrivint -aigua: Vaixell, castell, rasclet, aigua, anell,
pou, etc. Exemples de noms completats per -yau: tub, joia, plat, tub. Exemples de noms acabats -o: Concert bobo concerto nudium studio cocoa duo lavatory nombre trio casino eco lasso piano zero. Exemples de noms acaben amb -ot: Carretó d'albercoc mallot d'herba presó cargols portell humit rabot cahot falot paraula abot cageot flot island palettet javelina javelina revestiment de punt trot. Altres
exemples: Onlooker és artichet de mà galopant preau toau velocitat de salt re cuina rest38 - Noms acabats -oir / -oireRègle 1: els noms dels homes sovint acaben amb -oir. Exemples: comptador, mansa, paviment. Regla 2: Els noms de les dones sempre acaben a -oire. Exemples: pera, armari, memòria. Excepcions per a alguns noms masculins: accessoris, audiència, backlog, interrogatori, laboratori,
ivori, observatori, refectori, repertori, territori. Regla 3: Noms masculins derivats de l'extrem verbal amb -oirExaming: bastonet de reg, canelobre, mocador. No, no, no, no. No, no, no, no. (mosca)39 - Fi de les participacions passades i adjecjecheesRègle 1: el final del passat participant o l'adjectitor masculí del segle ingury es pot trobar per ser posat en una dona. Exemples: verd -verd; gran a gran; Llegir la
presa - tret; escrit - escrit; visible en el lloc visible. Excepcions: turc-turc; grec-grec; secular; públic;' benigne - benigne; intel ligent - maligne; preferit; dissolt - dissolved.40 - Verbs, omplert per -é / -er / -ez; -i / -is / -it; -u / -us / -utRègle 1: -i o -u és un participant passat abans auxiliarIozoči: Em vaig alimentar, vaig veure. Regla 2: -som nosaltres o nosaltres o tu sense auxiliar. Exemples: m'alimento, vius, rebo,
rius. Regla 3: -to o -ut és sense auxiliar. Exemples: alimenta, viu, rep, riu. Regla 4: Quan puc substituir-la per una venda escric -e:Exemple: Menjava (ell venia). Regla 5: Quan puc comerciar amb les vendes, escric er. Exemple: va caure (el va deixar vendre). Regla 6: Quan puc comerciar amb les vendes, escric EZ. Exemple Estàs ballant. Posa a prova els teus coneixements sobre les regles fonamentals
de l'ortografia francesa amb aquest qüestionari:
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