（

しょきゅう 1(A2)かつどう

ふくしゅう

）月（

）日

なまえ：

だい１０か いつか 日本に 行きたいです
に ほ ん

い

(pág. 82, 83)

（１） V ます たいです

desejo do falante

い

いつか 日本に 行きたいです。
に ほ ん ご

しょうらい 日本語の つうやくに（なります→ なりたい

です）。

しょうらい 日本の かいしゃで（はたらきます→

です）。

いつか

です）。

日 本 で か ぶ き を （みます→

Mudando a flexão verbal de “ます” para “たいです”, expressa-se o seu desejo.
★Sobre a flexão de verbos, consulte as pág. 144 e 145 do livro didático.
とし

（２） しゅう／つき／年に ～かい1

frequência

Expressa-se a frequência com que faz algo.
Para dizer “uma vez por semana” em português, utilizamos a seguinte estrutura: “(número
de vezes) por (período)”. Mas preste atenção, pois na língua japonesa a ordem é inversa.
Ou seja, “(período) に (número de vezes)”.

V ます＋ましょうか

quer que eu V ? (oferecer ajuda)

いっしょに えきに 行きましょうか。
か

きっぷを 買うのを（てつだいます→ てつだいましょうか）。
かわりに でんわで（ はなします→

）。

かわりに きっぷを（ かいます→

）。

ちょっと ちずを (みます→

)。

“V ましょうか” é utilizado quando se propõe ajudar alguém. Tome cuidado para não confundir
com a expressão de quando se quer convidar alguém para fazer algo “V ましょう (Lição 8)”.

1

～かい: É um sufixo utilizado quando se quer dizer o número de vezes. “ikkai” significa “１vez”; “rokkai” , “6

vezes”; e “nana-kai”, “7 vezes”..
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※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 20 Falar sobre quando e qual língua estudou.
Can-do 21 Falar sobre as línguas estrangeiras que já estudou.
Can-do 23 Pedir ajuda a/ajudar alguém que esteja em dificuldade em uma língua
estrangeira.
Can-do 24 Falar sobre o seu envolvimento com uma cultura estrangeira.
Can-do 25 Oferecer/receber ajuda quando está com dificuldade.
Site Marugoto Plus A2 → Topic がいこくごと がいこくぶんか 5 → Challenge Drama →
Challenge
http://a2.marugotoweb.jp/en/challenge_drama/challenge/?id=5

Ouça e faça shadowing do áudio da lição 10.

【Antes da prova】
A prova é dividida em duas partes: 1. Ler as frases e 2. Conversar com o professor.
Prepare os itens abaixo, pois serão discutidos em grupos de alunos depois da prova:
Reveja os objetivos escritos no にほんご みらい マップ (mapa do futuro da língua
japonesa) e escreva na folha ふりかえり (reflexões) sobre o quanto você conseguiu se
aproximar dos objetivos, se já conseguiu atingir algum ou se ainda precisa se esforçar
mais.
Reveja a lista de Can-do e pense quais can-do foram importantes ou úteis para você.
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