Introdutório (A1) Katsudo にゅうもん かつどう

VAMOS RELEMBRAR

（

）がつ（

）にち

Nome なまえ:

Lição 6 Onde irá comer ? だい６か どこで たべますか

□ Ler o texto “Numerais acima de 100”.
□ Estudar sozinho a escrita no site Marugoto Plus. www.marugotoweb.jp
□ Ouvir e fazer shadowing do áudio da lição 6.

Assista ao vídeo do site Marugoto Plus A1 e pratique os diálogos vistos nesta e na
lição passada!
Can-do 9 Falar sobre a comida predileta
Can-do 10 Oferecer bebida a alguém
Can-do 11 Falar sobre os seus costumes relacionados ao café da manhã
Can-do 12 Falar sobre o seu prato preferido
Can-do 13 Combinar com um amigo um local para almoçarem juntos
Can-do 15 Fazer um pedido simples na lanchonete
Site Marugoto plus A1 → Topic 3 → Challenge Drama
http://a1.marugotoweb.jp/drama.php?tp=3
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Numerais acima de 100
Já consegue contar de 1 a 99? 
Desta vez, estudaremos a leitura dos numerais acima de 100.
100 na língua japonesa é “ひゃく(hyaku)” e 1000 é “せん(sen)”, então cuidado para não se confundir. Na
“Lição de casa 1” vimos que ao escrever os numerais na língua japonesa, diferentemente da língua
portuguesa, utiliza-se o “.” (ponto) para representar a separação da casa decimal e a “,” (vírgula) para
representar a do milhar.
10,000 na língua portuguesa pronuncia-se “10+1.000” (dez mil), mas na língua japonesa não se diz “じゅ
う せん(juu sen)”e sim, “まん” (man).
Para 100 ou 1000 não é utilizado “いちひゃく(ichi-hyaku)”ou “いちせん(ichi-sen)1”, mas para 10,000
utiliza-se o “いちまん(ichi-man)”.
100 Hyaku

1,000 Sen

10,000 Ichi-man

200 Ni-hyaku

2,000 Ni-sen

20,000 Ni-man

300 San-byaku

3,000 San-zen

30,000 San-man

400 Yon-hyaku

4,000 Yon-sen

40,000 Yon-man

500 Go-hyaku

5,000 Go-sen

50,000 Go-man

600 Roppyaku

6,000 Roku-sen

60,000 Roku-man

700 Nana-hyaku

7,000 Nana-sen

70,000 Nana-man

800 Happyaku

8,000 Hassen

80,000 Hachi-man

900 Kyuu-hyaku

9,000 Kyuu-sen

90,000 Kyuu-man

Na tabela acima há 5 exceções na maneira de pronunciar os numerais. Quais são eles?



1

Vamos tentar falar os seguintes numerais.

No entanto, caso queria enfatizar um (1) ou evitar confusão, o "issen" pode ser utilizado.
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