01. การแนะนาตว
สวัสดีคะ่
บองจวูร ์
001 bonjour
สบายดีไหมคะ
โคะม๊อ ทะเล วู
002 comment allez-vous ?
ฉันสบายดี ขอบคุณ
เจอะ เว เบียร์ แมกร์ซ ิ
003 je vais bien, merci !
ื่ อะไรคะ
คุณชอ
โคะม๊อ วู ซะเฟอะเล วู
004 comment vous appelez-vous ?
ื่ ปั ญจาค่ะ
ฉันชอ
เจอะ มะเป็ล ปญจา
005 je m'appelle Panja
ฉันยินดีทรี่ ู ้จักคุณค่ะ
เจอะ ซ!ย กนตอท เดอะ วู
โก๊นเนตร์
006 je suis contente de vous connaître

07. ประโยคงายๆ
ฉน สญญากบคณ
เจอะ เตอะ เลอะ โพะเมะ
037 je te le promets
ฉน จะซอสตยกบคณ
เจอะ เตอะ เซอะเร ฟิ แดล
038 je te serai fidèle
ฉน ไมไวใจแมของคณ
เจอะ เมอะ เมะฟี เดอะ ทะ แมร
039 je me méfie de ta mère
ฉน ไมไววางใจคณ
เจอะ เมอะ เมะฟี เดอะ เต๊ะ กองเซย
040 je me méfie de tes conseils
ฉน ทาเพอคณ
เจอะ เลอะ เฟะ ปั๊กซเ์ กอะ เซะ ต ัว
041 je le fais parce que c'est toi
ฉน ทาเพอใหคณม$ความสข
เจอะ เลอะ เฟะ ปู เตอะ แฟร์ เพละซรี ์
042 je le fais pour te faire plaisir

111. ความเจบปวด
ฉันปวดหัว
เจ ม ัล อะ ละ แตเตอะ
649 j'ai mal à la tête
ฉันปวดหลัง
เจ ม ัล โอ โด๊ะ
650 j'ai mal au dos
ฉันเจ็บเท ้า
เจ ม ัล โอ พิเย
651 j'ai mal aux pieds
ฉันปวดท ้อง
เจ ม ัล โอ วอท์
652 j'ai mal au ventre
ฉันปวดฟั น
เจ ม ัล โอ ดอ
653 j'ai mal aux dents
ฉันเจ็บปวดมาก
เจอะ แคฟร์ เดอะ ม ัล
654 je crève de mal

122. ท ตอนน
คุณมาทางไหนกลับไปทางนัน
้
เรอะตุรเ์ นอะ ดุ ทึ เวย
714 retourne d'où tu viens !
มาทางนี้
เวยร์ ป ร์ อิซ
๊ ิ
715 viens par ici !
ชใี้ ห ้ดูหน่อย
มงเตร่อะ ม ัว อ เพอ
716 montre-moi un peu
ไม่ต ้องคดทีจะหนีไปจากฉัน
แนะแซย์ ป๊ะ เดอะ เตชะเป
717 n'essaie pas de t'échapper !
อย่าพยายามเหนียวรัง้ ฉันไว ้
เนะเซย์ ป๊ะ เดอะ เมอะ เรอะเต๊อะนร์
718 n'essaie pas de me retenir !
อย่าบอกเขาว่าฉั นเห็นคุณนะ
เนอะ ลุย ดิ ป๊ะ เกอะ เจอะ เต วือ
719 ne lui dis pas que je t'ai vu(e)

144. วนและเดอน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มถุนายน
กรกฎาคม
สงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจกายน
ธันวาคม

จอวิเย
เฟวริเย
มาส
อะวิล
แมะ
จว
จุยเย
อุท
เซพทอมเบรอะ
ออคทอเบรอะ
โนะวอเบรอะ
เดซอมเบรอะ

janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัด
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทตย์

ลาดิ
มาดิ
เมเครอะดิ
เจอดิ
วอเดรอะดิ
ซมเมอะดิ
ดิมอเชอะ

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

