1. Noms géographiques
Geografiaj nomoj.
France Francujo.
Paris Parizo
Espagne Hispanujo .
Madrid Madrido
Ukraine Ukrainujo .
Kiev Kijivo

4. Bureaux. Oficejoj.
Bureau de change monŝanĝejo
police polico
hôpital hospitalo
magasin vendejo
poste poŝtejo
restaurant restoracio

2. Situation.
Situo.
pays lando
ville urbo
rue strato

5. Аéroport, gare.
Flughaveno, stacidomo.
entrée enirejo
sortie elirejo
embarquement enaviadiliĝo
embarquement entrajniĝo
douane doganejo

3. Argent. Mono.

caisse kaso

euro eŭro

consigne deponejo

dollar dolaro

bagage bagaĝo

yen eno

billet bileto

6. Тransport. Transporto.
auto, voiture aŭto

8. Appareils électriques.
Elektroaparatoj.

train trajno

téléphone telefono

avion aviadilo

téléphone portable poŝtelefono

мétro metroo

ordinateur komputilo

bus buso

télévision televidilo

bus à deux étages, trolleybus trolebuso

frigo fridujo

tramway tramo

appareil photo fotilo

taxi taksio

7. Voyages. Vojaĝoj.

9. Maison. Domo.

viza vizo

porte pordo

pasporto pasporto

fenêtre fenestro

excursions ekskursoj

étage etaĝo

acheter aĉeti

appartement apartamento

sac-à-dos dorsosako

chambre ĉambro

tente tendo

cuisine kuirejo

livre libro

salle à manger manĝоĉambro

carte mapo

chambre à coucher dormoĉambro

rouler (en voiture) veturi

salle de bain banĉambro

voler (en avion) flugi

toilettes necesejo

fille filino
grand-père avo
grand-mère avino
famille familio

10. Couverts.
Manĝilaro.
assiette telero
couteau tranĉilo
cuillère kulero
fourchette forko
tasse taso

12. Parties du corps.
Korpopartoj.
tête kapo
cerveau cerbo
oreille orelo
yeux okuloj
cheveux haroj
nez nazo

11. L'Homme. Homo.

bouche buŝo
dents dentoj

enfant infano
cou kolo
gamin knabo
épaules ŝultroj
gamine knabino
coeur koro
homme viro
dos dorso
femme virino
ventre ventro
époux geedzoj
main mano
(edzo kaj edzino)
bras brako
père patro
pied piedo
mère patrino
jambe gambo
fils filo

13. Le manger. Manĝaĵo.
viande viando

14. Vêtements.
Vestaĵoj.

lard lardo

chemise ĉemizo

poisson fiŝo

T-shirt T-ĉemizo

soupe supo

robe robo

bortsch barĉo

jupe jupo

pain pano

pantalon pantalono

oeuf ovoj

chaussures ŝuoj

fromage fromaĝo

pardessus, paletot palto

pizza pico

chapeau ĉapo

légumes legomoj

képi kepo

tarte torto

veste jako

pâtisserie bakaĵo
petit-déjeuner matenmanĝo
déjeuner tagmanĝo
dîner, souper vespermanĝo

Boissons trinkaĵoj:

15. Acheter. Aĉeti.

eau akvo

magasin vendejo

jus suko

marché bazaro

thé teo

prix prezo

café kafo

taille, dimension dimensio

lait lakto

16. Salle de bain.
Banĉambro.

18. Nombres. Nombroj.
0 zéro nulo

savon sapo

1 un unu

shampooing ŝampuo

2 deux du

dentifrice dentopasto

3 trois tri

brosse à dents dentobroso

4 quatre kvar

miroir spegulo

5 cinq kvin

baignoire bankuvo

6 six ses

serviette de bain bantuko

7 sept sep
8 huit ok
9 neuf naŭ
10 dix dek
11 onze dek unu
23 vingt-trois dudek tri

17. Jours de la semaine.
Tagoj de semajno.
lundi lundo
mardi mardo
mercredi merkredo
jeudi ĵaŭdo
vendredi vendredo
samedi sabato
dimanche dimanĉo

100 cent cent
101 cent un cent unu
222 deux cent vingt-deux ducent dudek du
1000 mille mil
3333 trois mille trois cent trente-trois
tri mil tricent tridek tri
1 000 000 un million miliono
2 002 000 deux millions deux mille
du milionoj du mil
2 000 000 000 deux milliards du miliardoj

19. Adjectifs.
Adjektivoj.
haut alta
bas malalta
long longa
court mallonga
grand granda

21. Phrases utiles.

petit malgranda

Utilaj frazoj.

cher multekosta

Bonne matinée! Bonan matenon!

bon marché malmultekosta

Bonjour! Bonan tagon!

gros dika

Bonne soirée! Bonan vesperon!

mince maldika

Au revoir! Ĝis (la) revido!

bon bona

Bonne nuit! Bonan nokton!

mauvais malbona

non ne

rouge ruĝa

oui jes

jaune flava

merci dankon

vert verda

s'il te plaît [sing.], s'il vous plaît [pl.] bonvolu

20. Pronoms personnels.

22. Rencontre.

Personaj pronomoj.

Konatiĝo.

je mi

Qui êtes-vous? Kiu vi estas?

nous ni

Je suis André. Mi estas Andreo.

tu [sing.], vous [pl.] vi

Comment allez-vous? Kiel vi fartas?

il li

Bien, merci Bone, dankon.

elle ŝi

De quel pays êtes-vous? El kiu lando
vi estas?

il ĝi
ils ili

Je viens de France. Mi estas el Francujo.
:)

