（

しょきゅう 1(A2)かつどう

ふくしゅう

）月（

）日

なまえ：

だい６か まっすぐ 行って ください
い

(pág. 56, 57 e 59)

（１） V て＋ください

pedido de forma polida

い

まっすぐ 行って ください。
１つめの かどを みぎに（まがります→

ください）。

２つめの かどを ひだりに（まがります→

ください）。

あの はしを（わたります→

ください）。

Adicionando-se “ください” após a “V-forma て”, pode-se utilizar para fazer um pedido de forma polida.1
★Sobre a flexão de verbos (V ます→V て), consulte as pág. 144 e 145 do livro didático.

（２） N じゃなくて、～
ひと

não é N2, mas ～

ふた

１ つめじゃなくて 、 ２ つめの かどです。
ふた

ひと

（ ２ つめ →
かどを

）、 １ つめです。

（みぎ

→

）、 ひだりです。

しんごうを（ひだり

→

）、 みぎに まがって ください。

É possível utilizar “N じゃなくて、～” quando for corrigir algo que o interlocutor tenha falado errado.

（１） イ A くて イ A N
おお

i-adj + i-adj + substantivo
み

あそこにしろくて 大きい たてものが 見えます。
あそこに（ まるい＋おもしろい

み

→ まるくて おもしろい たてもの）が見えます。
み

あそこに（ あかい＋たかい

→

タワー）が見えます。

あそこに （ あおい＋ほそながい

→

ビル ）が見えます。

み

Se utilizar 2 adjetivos para qualificar o mesmo substantivo, o primeiro i-adjetivo deve estar finalizado
com “くて”. Na língua portuguesa, é possível conectar 2 adjetivos com “e”, como “(adj) e (adj)”, mas
preste atenção, pois na língua japonesa não é possível citar 2 adjetivos seguidamente utilizando o “と”
como “(adj) と (adj)”.3 E também, para qualificar um substantivo, a ordem das palavras é diferente da
língua portuguesa. Vamos tomar cuidado pois o adjetivo vem antes do substantivo.
★ Sobre a flexão dos I-adjetivos, consulte as pág. 146 2 do livro didático.
1
2
3

Esta expressão, com significado de instrução, não pode ser usada para uma pessoa mais velha ou de posição hierárquica superior.
N = Noun (substantivo)
“と” só liga substantivo a substantivo.

© 2017 Fundação Japão em São Paulo

（２） V て、～

S1 e S2
い

たいしかんは まっすぐ（ いきます→行って）、すぐです。
はくぶつかんは かどを みぎに（ まがります→
ホテルは はしを（ わたります→

）、すぐです。
い

）、まっすぐ 行って ください。

ぎんこうは この とおりを まっすぐ（ いきます

→

）、 ひだりに まがってください。

Para ligar 2 frases “4S1(V1), S2”, o verbo da primeira sentença (V1) deve estar na forma て.
★Sobre a flexão de verbos (V ます→V て), consulte as pág. 144 e 145 do livro didático.

※Vamos tentar nos expressar falando de si mesmo.
Assista ao vídeo do site Marugoto Plus A2 e pratique os diálogos vistos nesta e na lição
passada!
Can-do 10 Recomendar um lugar ao seu amigo, olhando o mapa da cidade.
Can-do 11 Olhando o mapa, falar ao seu amigo como é o local onde ele tem interesse e no que
tomar cuidado.
Can-do 12 Falar como chegar a um lugar próximo.
Can-do 13 Repetir a informação se o ouvinte entender de forma errada.
Can-do 14 Descrever características do prédio que se enxerga ao longe.
Site Marugoto Plus A2 → Topic わたしの まち 3 → Challenge Drama → Challenge
http://a2.marugotoweb.jp/en/challenge_drama/challenge/?id=3

Ouça e faça shadowing do áudio da lição 6.

まちあわせ

(encontros)

Você já se atrasou para um compromisso marcado com um amigo?
Qual foi a razão de ter se atrasado?
Ao se atrasar, avisou o seu amigo?

4

S = sentence (frase)
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