
 

 

  تمام جمالت و کلمات عاشقانه که در زبان فرانسه باید بلد باشید

 

وستت دارم؟ در این پست می توانید جمالت و عبارت های محبت آمیز و عاشقانه را بیاموزید؛ چگونه به زبان فرانسوی بگوییم د

 تا در روابط دوستانه و عاشقانه تان استفاده کنید و از سوء تفاهم های فرهنگی اجتناب نمایید. 

 چگونه به فرانسوی بگوییم دوستت دارم 

  “je t’aime”می شود:  "I love you"ترجمه معمولی فرانسوی دوستت دارم، 

 البته این جمله غلط نیست اما از یک جمله کامل فاصله دارد. 

 دوستت دارم در انگلیسی 

بیان کننده احساسات متنوعی است. شما می توانید به کسی که گیج کننده است زیرا  "دوست داشتن"در زبان انگلیسی، فعل 

 : دوستت دارم.  "I love you"ز دوست های تان بگویید: عاشق او هستید، به پدر و مادرتان و حتی به یکی ا

 دوستت دارم در فرانسوی 

 I loveخاص می گویید:  به یک فرد در انگلیسی در زمانی می باشد که "I love you"معادل  ”je t’aime“در فرانسوی، 

you ("t"  به جای مفعول مستقیم"te"  آورده شده است که به معنای"tu" تو(-you .)می باشد، شکل خودمانی ) 

استفاده  "vous"هنگامی که با چند نفر حرف می زنید )مثاًل پدر و مادرتان(، یا کسی که با او رابطه رسمی دارید؛ باید از 

  .”je vous aime“کنید: 



 

 

از اعضای خانواده . شما می توانید این جمله را یکی ”je t’aime“به عالوه، در فرانسوی؛ نمی توانید به یک دوست بگویید 

 ”je t’aime“تان که خیلی با او صمیمی هستید؛ بگویید؛ مثاًل فرزندتان، خواهر یا برادرتان؛ یا یکی از والدین تان؛ اما معموالً 

 .  "I love you"ترجمه می شود؛ نه   "I am in love with you"به صورت 

 بیاندازیم و تفاوت های ابراز عالقه در زبان فرانسه را مطالعه کنیم.  "aimer"فرانسوی  فعلپس بیایید نگاهی دقیق تر به 

 با یک قید استفاده کنید.  Aimerاز فعل  باید برای گفتن پسندیدن یا لذت بردن؛ -1

ه اجازه دهید ببینیم که در فرانسه چگونه باید در مورد احساسات مان حرف بزنیم، از عدم عالقه کامل گرفته تا روابط دوستان

 همه در سطح دوستی نگه داشته شده است.  عمیق

بیایید واضح تر حرف بزنیم: در این بخش می خواهیم در مورد رابطه دوستانه حرف بزنیم نه از یک رابطه عاشقانه رمانتیک و 

 عاشق بودن! 

1- Je déteste Paul-  .من از پائول متنفرمI hate Paul  

2- Je n’aime pas Paul-  خوشم نمی آید.  من از پائولI don't like Paul   

3- Je n’aime pas beaucoup Paul- .من خیلی از پائول خوشم نمی آیدI don't like Paul much    

4-  J’aime assez Paul-  من با پائول مشکلی ندارم؛I kind of like Paul- He is Ok with me این جمله .

 تقریباً بار منفی دارد تا مثبت. 

5-  aime bien PaulJ’ -  .من از پائول خوشم می آیدI like paul به خاطر داشته باشید که .like  را برای یک رابطه

 دوستانه به کار می برید. 

6-  J’aime beaucoup Paul -  .من واقعًا از پائول خوشم می آیدI really like paul  ،او را به عنوان یک دوست(

 دوست می دارم(.

7- aulJ’adore P -  .)من پائول را خیلی دوست دارم )به عنوان یک دوست 

  (to be in Love). "عاشق کسی هستیم"چگونه به فرانسه بگوییم که  -2

 برای بیان مفهوم عاشق بودن در فرانسوی؛ رابطه عاشقانه رمانتیک؛ از یک ساختار دقیق استفاده می کنیم: 

  Aimerبدون هیچ قیدی + نام فرد + 

 به زبان فرانسه به صورت زیر است:  "دوستت دارم"ان طور که در باال گفتیم؛ راه ساده ای برای گفتن هم

1- Je t’aime  زمانی که از("tu" استفاده می کنید-  .)غیر رسمی 



 

 

2-  Je vous aime  زمانی که از ("vous"  استفاده از این شکل گفتار با کسی که به او  -استفاده می کنید )رسمی

 عالقمند هستید؛ کمی قدیمی شده است اما غیر ممکن نیست. 

 اکنون اجازه دهید رابطه عاشقانه و دوستانه را باهم مقایسه کنیم: 

1- J’aime Paul  ،من عاشق پائول هستمI am in love with Paul . 

2-  coup PaulJ’aime beau  .)من خیلی پائول را دوست دارم )دوستانهI like Paul a lot  

زمانی که بدون قید جمله را به پایان می برید؛ احساسات قوی تر : باشد عجیب برای تان کمی ممکن است که دانم می بنابراین

 سطح احساسات را به میزان دوستانه نگه می دارید.  beaucoupو عاشق بودن را بیان می کنید؛ درحالی که با استفاده از 

 دیالوگی با جمالت زیر دارند:  فرانسوی انه یعاشق های فیلم و ها آهنگ از بسیاری

- ce que tu m’aimes ?-Est  آیا عاشقم هستی؟Are you in love with me?  

- Euh…. je t’aime beaucoup… ...  ...خب ... از تو خیلی خوشم می آیدWell… I like you a lot.  

 Je ne t’aime“که می گوید:  "Made in Love"از آلبوم  “Chanson d’ami”به نام  Zazieیا متن ترانه ای از 

pas: je t’aime bien”  .من عاشق تو نیستم؛ از تو خوشم می آید : 

  Aimerتوضیحاتی درباره فعل  -3

 تا کنید استفاده( خانگی حیوانات ، کودک ، برادر و خواهر)این فعل را بدون قید برای اعضای خانواده تان  توانید می شما

 دهید. را مخاطب قرار  خود دوستان نباید با این فعل هرگز ولی دارید، دوست را آنها که بگویید

 ، حال این با. نیستید او عاشق اما ، دارید دوست را خود برادر شما که دفهمن میمردم  "j’aime mon frère" دبگویی اگر

 از. هستیدپائول  عاشق شما که کنند می فکر آنها ،"j’aime Paul" پائول بگویید خود دوست درباره ی شما اگر

"j’adore Paul, j’aime beaucoup Paul" کنید استفاده. 

 être amoureux/amoureuse" عبارت از توانید می ،واضح حرف بزنید خواهید می واقعاً اگر که باشید داشته توجه

de" از عبارت  که باشید مراقب) کنید استفاده"être en amour" فرانسه در ،کنند می استفاده آن از کانادا در که 

  (.نکنید استفاده

 J’aime beaucoup Paul, mais je ne suis pas amoureuse de lui.  

 من پائول را واقعاً دوست دارم اما عاشق او نیستم.  

 خوش آمدن )پسندیدن( چیزی  -4 

 استفاده می کنیم.  "aimer"برای حرف زدن در مورد خوش آمدن/ لذت بردن/ دوست داشتن چیزها نیز از فعل 

J’aime le chocolat. 



 

 

 ت هستم/ از شکالت خوشم می آید. من از شکالت لذت می برم/ عاشق شکال

5- J’aime ça ≠ Je l’aime 

خوشتان می آید؟(، نمی توانید پاسخ  شراب)آیا در کل از  " ce que vous aimez le vin?-est "اگر کسی بپرسد: 

   .”oui je l’aime“دهید: 

 .  ”oui, j’aime ça“شما باید بگویید: 

استفاده کنید. شما  ”ça“حرف زده می شود؛ یا باید آن چیز را در جواب تان تکرار بکنید یا از در کل زمانی که درباره چیزی 

 زیرا این نوع سخن گفتن؛ فصیح تر است.  از قید برای تعیین فعل استفاده کنید؛ باید

 Est-ce que tu aimes le vin ?   )شراب در کل( 

 Oui, j’aime beaucoup le vin. 

 Or oui, j’aime beaucoup ça. 

به حالت کلی خود جایگزین کنید. و نمی توانیم بگوییم  lesیا  leرا با یک ضمیر مستقیم مانند  "le vin"اما نمی توانید 

 چرا.... 

هنگامی که در مورد یک چیز معین صحبت می کنیم؛ استفاده از ضمیر مفعولی مستقیم مشکلی ندارد. و متداول تر آن است 

 با یک قید پاسخ داده شود.  aimerکه برای تعیین 

 Est-ce que tu aimes ce vin rouge ?)این شراب قرمز = یک نوع مشخص(  

 Oui, je l’aime beaucoup. 

. شاید این امر مختص من باشد، اما با این حال این جمله به گوش من زیبا نمی آید و ”oui, je l’aime“من نخواهم گفت 

 ترجیح می دهیم از یک قید در پاسخ خود استفاده کنم. 

وجود اصال می کنم که در واقع قانونی نیز تأسفانه نمی توانم در مورد قانون به کار رفته در این مورد صریح باشم. یعنی فکر م

داشته باشد! من معتقدم که این مورد فقط تکامل تدریجی زبان است و بیشتر به بیان های زبانی مرتبط است تا به قوانین ن

 گرامری. 

  "Aimer"استفاده از قید ها برای  متفاوت کردن معنای  -6

زمانی که کسی از شما می پرسد که آیا از کسی یا چیزی خوشتان می آید، مرسوم است که پاسخ های تان را کمی متفاوت 

 کرده و از قید استفاده کنید. 

 Est-ce que tu aimes le vin ? 

 Oui, j’aime le vin…  ...تقریباً بچگانه استکمی یکنواخت است  

 فاده می کنیم تا پاسخ مان را متفاوت تر بیان کنیم: است ”…bien, beaucoup“ما معموالً از  

 Oui, j’aime bien/ beaucoup le vin (ça) 



 

 

بدون هیچ  "aimer"به جز زمانی که در مورد عاشق کسی بودن حرف می زنید؛ همان طور که پیشتر بحث شد؛ باید از خود  

 قیدی استفاده کنید. 

 لغات فرانسوی برای عشق  -7

l’amour  را کمی پیچیده می کنید آن است که هنگامی که مفرد باشد کلمه یکی از این لغات است. اما آنچه که موضوع این

 مذکر می آید و هنگامی که جمع بسته شود مؤنث است!!!

 Un grand amour = یک عشق بزرگ 

 Des amours tumultueuses = عشق دشوار 

 از اشتباه خجالت آور اجتناب کنید.  -عشق  -8

 عشق در زبان فرانسه، به تلفظ خود دقت کنید؛ اکثر زبان آموزان دچار اشتباه می شوند. ، ”l’amour“باید برای بیان 

1- “l’amour”  =la moor  = عشق 

2- “l’amour” =la mor  = مرگ 

3- l’amour  =lu moor شوخ طبعی = 

4- l’amour  =lu meur  حالت = 

 )آیا دوست دارید/ میل دارید/....(  "would you like"چگونه به زبان فرانسه بگوییم:  -9

به  - vouloir استفاده نمی کنیم؛ اما فعل  aimerدر نهایت برای این که این سؤال را به زبان فرانسه مطرح کنیم؛ از فعل 

 معنای خواستن را به کار می بریم. 

 این نیز می تواند مثالی باشد که چرا ترجمه کردن نمی تواند کمکی به شما کند. 

 و دعوت کردن در زبان فرانسه را مطالعه کنید.  "vouloir"در این زمینه می توانید پست وبالگ من در مورد استفاده از 

 در زبان فرانسه را برای شما واضح تر کرده باشد.  aimerبا این وجود؛ امیدوارم این درس بتواند استفاده از فعل 

https://www.frenchtoday.com/learn-french/french-verb-drills/verbs-vol-2


 

 

 

 وص به خودش را دارد که به کمک آنها کسی را که دوستش دارید؛ صدا می زنید. مانند دیگر زبان ها، فرانسوی نیز لغات مخص

 اسامی مستعار عاشقانه در زبان فرانسه که برای صحبت کردن با مردان  و زنان استفاده می شود.  -1

1- Mon amour-  معادلmy love  ) عشق من ( 

2- mon ange -  معادلmy angel  )فرشته ی من( 

3- trésorMon  -  معادلmy treasure   )گنج من ( 

4- Mon Coeur-  معادلmy heart  )قلب من( 

5- Mon canard -  معادلmy duck -  )!اردک من... بله می دانم که خوشایند نیست اما از این بدتر هم می شود( 

6- Mon chou  معادلmy sweet bun  .)نان خامه ای من (mon petit chou ت.متداول تر اس 

7- Mon Chouchou   که از همانMon chou  .می آید 

8- Doudou - این لغت در انگلیسی آوای بدی دارد اما ما در فرانسه از آن زیاد استفاده می کنیم و  -فاقد ترجمه ادبی

 )عزیزم( می باشد.  sweety /darlingمعادل 

9- Mon lapin  معادلmy rabbit  )خرگوشم( 

10- Mon Poussin - ادل معmy chick  )جوجه ی من( 



 

 

دانلود که برای تان فراهم کرده ایم  قابل فرانسوی صوتی کتابهای به ، زمینه در ترمفید خیلی فرانسوی واژگان یادگیری برای

 های مخفف امروزی می باشد که تلفظ روی بر تمرکز و ،شده اند ضبط مختلف های سرعت با این کتاب ها کنید، مراجعه

  .آماده می شود France Today در منحصراً

 اسامی مستعار عاشقانه فرانسوی که برای مردان به کار می رود.  -2

1- Mon Chat -  معادلmy cat  بدون تلفظ(t )آخر به معنای گربه ی من 

2-  Mon chéri  معادلmy darling-  )عزیزم( 

3- Mon beau-  معادلmy beautiful one  )قشنگم( 

4- Mon Choupinet -  ترجمه ی تحت اللفظی ندارد اما از"mon Chou"  .می آید 

5- Mon gros-  معادلmy fat one-  )!چاق من( 

6- Loulou-  .ترجمه ندارد 

7- Mon Loup-  معادلmy wolf-  )!گرگ من( 

8- Mon ours -  معادلmy bear  )!خرس من( 

9- Mon nouours -  معادلmy teddy bear  )!عروسک خرسی من( 

10- Minou-  معادلKitty-  )پیشی( 

11-  Roudoudou  .ترجمه ندارد و نام نوعی شکالت کاراملی است 

 اسامی مستعار عاشقانه فرانسوی که برای خانم ها به کار می برد.  -3

 می باشد.  (my darling)عبارت های فرانسوی به معنای عزیزم تمامی این 

1- Ma belle -  معادلmy beautiful one  )قشنگم( 

2- Ma beauté-  معادلmy beauty )زیبای من( 

3- ma biche, ma bichette-  معادلmy doe-  )آهوی من( 

4- Mon biquet-  معادلmy goat kid   )!بزغاله ی من( 

5- ma caille-  معادلmy quail  )بلدرچین من( 

6- Ma chatte- معادل my cat  در به کار بردن این اصطالح باید دقت کنید، چرا که می تواند به معنای(pussy   در

 انگلیسی باشد(. 



 

 

7- Ma chérie   معادلmy darling  )عزیزم( 

8- ma choute -  ترجمه ندارد و ازmon chou  .می آید 

9 .Choupinette -  ترجمه ندارد و ازmon chou .می آید 

10- Ma cocotte- نمی شود )اما نوعی غذاست که با گوشت مرغ می پزند(.  ترجمه 

11- ma colombe-  معادلmy dove   )کبوتر من( 

12- ma crevette-  معادلmy shrimp  .)میگوی من! صبر کنید تا موارد بدتر از این را هم ببینید( 

13- Ma gazelle-  معادلmy gazelle  )غزال من( 

14- lolotte - .ترجمه نمی شود  

15- Ma mie )خیلی قدیمی شده است( 

16- Minette  معادلkitty   )پیشی( 

17- Mououne-  .ترجمه نمی شود 

18- Ma poule, ma poulette  معادلmy hen  )!مرغ من( 

19- Poupounette -  .ترجمه نمی شود 

20- ma puce-  معادلmy flea  )!کک من! می دانم که خیلی شرم آور است ( 

21-  Ma sardine -  معادلmy sardine   )!!ماهی ساردین من( 

22- ma souris-  معادلmy mouse  )موش موشک من( 

23- Mon surce d`orge -  معادلmy little candy   )آبنبات من( 

)روز   "la Saint Valentin" برای فرانسوی یزیبا مستعار نام چند با را خود عشق زندگی که هستید آماده شما اکنون

 اضافه نظرات قسمت در را آنها لطفاً ،شناسید می رادیگری  فرانسوی مستعار عاشقانه ی نامهای اگر. کنید سورپرایز ولنتاین(

 .کنم اضافه لیست این به را آنها نیز من تا کنید

 


