Introdutório (A1) Rikai にゅうもん りかい
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Nome なまえ:

Lição 4 A minha família é constituída por 3 pessoas だい４か かぞくは 3 にんです

Frases básicas

Como usar

かぞくは ちちと ははと わたしです。
Kazoku wa chichi to haha to watashi desu.

Utiliza-se para falar como a sua família é
constituída.

あねは おおさかに すんで います。
Ane wa oosaka ni sunde imasu.

Utiliza-se para falar onde mora.

あにの こどもは 4 さいです。
Ani no kodomo wa yon-sai desu.

Utiliza-se para falar sobre a relação
familiar.

１． かぞくは ちちと ははと わたしです。
Minha família é constituída por meu pai, minha mãe e eu.
“と” é uma partícula utilizada para ligar 2 substantivos. É semelhante ao “e” da língua
portuguesa, mas é utilizado somente entre 2 substantivos. Não pode ser utilizado para
conectar adjetivos ou frases.
かぞくは ちちと ははと わたしです。 Minha família é constituída por meu pai, minha mãe e eu.
Kazoku wa chichi to haha to watashi desu.

２． あねは おおさかに すんでいます。
Minha irmã mais velha mora em Osaka.
Em japonês, “すみます (sumimasu)” significa “morar”, mas quando se fala onde mora
atualmente, a forma utilizada é “すんで います (sunde imasu)”. Numa frase, após o
substantivo que indica o local em que vive, coloca-se a partícula “に (ni)”.
あねは おおさかに すんで います。
Ane wa oosaka ni sunde imasu.

Minha irmã mais velha mora em Oosaka.

３． あにの こどもは 4 さいです。
O filho do meu irmão mais velho tem 4 anos.
A partícula “の (no)” indica que há uma relação de posse entre o substantivo que precede e
o que sucede esta partícula. Por exemplo, ao dizer “A の B”, indica que B pertence a A.
あにの こどもは 4 さいです。
Ani no kodomo wa yon-sai desu.

O filho do meu irmão mais velho tem 4 anos.
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Sufixos
“にん (nin)”
Quando quer dizer a quantidade de pessoas, adicione "にん (nin)" após o número.
・ No caso de 1 ou 2 pessoas, que são exceções, conta-se “ひとり (hitori)” e “ふたり (futari)”,
respectivamente.
・ Em frase interrogativa, no lugar do número insira “なん (nan)” e no final da frase utilize “か”.
かぞくは さんにん です。
Kazoku wa san-nin desu.
かぞくは なんにん ですか。
Kazoku wa nan-nin desu ka.

A minha família é constituída por 3 pessoas.
Quantas pessoas são na sua família?

“さい (sai)”
Utilizado para indicar a idade. Adicione “さい (sai)” após o número.
・ Ocorrem mudanças na leitura dos números nas idades de 1, 8 e 10 anos: １さい (issai e não ichi-sai), ８
さい (hassai e não hachi-sai) e １０さい (jussai e não juu-sai).
・ 20 anos é uma exceção, pois lê-se “はたち (hatachi)”. Neste caso, não é “はたちさい”.
・ Na escrita normalmente utiliza-se “números arábicos+さい. Exemplo: “２さい”, “１０さい”, “３６さい”.
・ Em frase interrogativa, no lugar do número insere-se “なん”: “なんさい”. No final da frase utiliza-se “か
(ka)”.
・ Em vez de “なんさい (nansai)” pode-se utilizar “いくつ (ikutsu)” também. Não há nenhuma diferença de
significado entre as duas formas.
・ Ao acrescentar o prefixo “お (o)” em “いくつ”, ou seja, dizendo “おいくつ (oikutsu)”, a expressão fica
polida, podendo ser utilizada ao falar com pessoas que não conhece ou mais velhas.
あねの こどもは ２さいです。
Ane no kodomo wa ni-sai desu.
わたしは はたちです。
Watashi wa hatachi desu.
なんさい ですか。
Nan-sai desu ka.
おいくつ ですか。
Oikutsu desu ka.

O filho da minha irmã mais velha tem 2 anos.
Eu tenho 20 anos.
Quantos anos você tem?
Quantos anos você tem?

だい５か べんきょうする まえに Vamos pensar antes de estudar a próxima lição
○あなたは いつも あさごはんを たべますか。
Você sempre toma café da manhã?
○たべものは なにが すきですか。のみものは なにが すきですか。
Qual é a sua comida predileta? Qual é a sua bebida predileta?
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