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Abstract 

The present paper sets out some guidelines for a strategy based on the comparison of 
Romanian and French and outlines some ways of learning the French negation by the native 
speakers of Romanian; the paper also points out a number of difficulties they face in assimilating 
negation in French. By highlighting some difficulties in assimilating the new language, based on the 
contrastive analysis, these must be taken into consideration and ameliorated, to prevent the 
occurrence of the default errors. 

The process of mastering a language is highly conditioned by the practicing of the studied  
language, i.e. a system of applications / structural exercises based on similarity and opposition 
within a language, to allow the formation of spontaneous speech and understanding skills. 

 
Rezumat 

Lucrarea trasează câteva repere ale unei strategii care se bazează pe compararea limbilor 
română şi franceză şi subliniază unele modalităţi de însuşire a negaţiei în limba franceză de către 
vorbitorii nativi români; lucrarea evidenţiază o serie de dificultăţi întâmpinate de aceştia în 
asimilarea negaţiei în limba franceză. Prin evidenţierea dificultăţilor în însuşirea noii limbi, pe 
baza analizei contrastive, se impune luarea lor în consideraţie şi eliminarea ulterioară, pentru a 
preîntâmpina apariţia unor erori implicite. 

Procesul însuşirii unei limbi străine este condiţionat în mare măsură de practicarea limbii 
studiate, adică de un sistem de aplicaţii / exerciţii structurale fundamentate pe fenomenele de 
similitudine şi de opoziţie dintr-o limbă, care să permită formarea deprinderilor spontane de 
exprimare şi de înţelegere.  

 
Keywords: negation, contrastive analysis, structural exercises, communicative approach 
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Motto: 

"O acţiune conştientă şi voluntară este 
posibilă doar pentru acea fiinţă care înţelege 
semnificaţia cuvântului nu." (Josian Royce) 

 
 
Introducere 
Negaţia este o entitate complexă, cu caracter multiaspectual, interdisciplinar, polifuncţional 

şi un subiect de interes permanent pentru logicieni, filozofi, lingvişti, psihologi psihologi etc. 
Învăţaţi de prestigiu ca Aristotel, Bergson, Frege, Horn, Jespersen, Russell, Witthenstein şi alţii s-au 
ocupat de studiul polarităţii negative, fenomen în strânsă corelaţie  cu lingvistica, dar şi cu alte 
discipline ca filozofia, logica, matematica, psihologia şi sociologia. 
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Negaţia este un fenomen morfo-sintactic care depăşeşte limitele gramaticii, exprimând 
universalii ale limbilor, alături de  fenomene ca modalizarea sau comparaţia. Se manifestă atât la 
nivel semantic-lexical, cât şi la cel pragmatic-interactiv. 

În limbile romanice, există o întreagă literatură de specialitate dedicată negaţiei, însă în ceea 
ce priveşte limba română, negaţia nu a fost abordată suficient.  

Dacă se are în vedere varietatea problemelor teoretice, cum ar fi: definirea negaţiei, 
încadrarea acesteia într-o categorie strict delimitată şi alte aspecte tratate pe scurt sau unilateral în 
literatura de specialitate, dar şi aspectele  practice, de exemplu dezvoltarea relaţiilor interculturale, 
se poate considera că negaţia lingvistică are nevoie de o modalitate de abordare nouă, din 
perspectivă contrastivă. 

Limba se conduce după o logică internă, diferită de cea logico-formală, ceea ce asigură 
funcţionarea adecvată a negaţiei în actul de comunicare. Negaţia are un rol important în 
comunicare, stimulând progresul, evoluţia, cunoaşterea, pune în mişcare comunicarea, trezeşte 
interesul pentru noi informaţii. Negaţia contribuie la formarea anumitor atitudini, trădează starea 
afectivă a participanţilor la actul de comunicare, avertizează, conţine informaţii despre aşteptările 
emiţătorului, dovedind, astfel, dubla ei valoare: pozitivă şi informativă. 

Iniţial, în toate limbile s-a negat cu un singur operator, care pe parcurs a slăbit, având nevoie 
de un suport, de o îmbogăţire morfologică, de un element suplimentar de întărire. [3] Astfel, în 
limba română negaţia multiplă este preponderentă, operatorii negativi difuzând la maxim în 
propoziţie. În ceea ce priveşte mărcile negative, limba română standard are nevoie doar de un 
element pre-verbal negativ pentru a nega un enunţ, reprezentând prima fază a ciclului lui Jespersen, 
iar franceza standard are atât un element negativ pre-verbal, cât şi unul post-verbal şi se încadrează 
în a doua fază a ciclului. [6] 

 
Dificultăţi întâmpinate de vorbitorii nativi de limbă română în însuşirea şi înţelegerea 

negaţiei în limba franceză  
Negaţia întâmpină destule probleme în exprimarea vorbitorilor francezi, ca atare şi însuşirea 

acesteia de către vorbitorii români va crea dificultăţi. 
Dacă avem în vedere perspectiva contemporană, în care  învăţarea limbilor străine este un 

obiectiv fundamental al comunicării, practica de predare a limbii străine este un proces activ aflat 
într-o relaţie permanentă cu limba maternă, persoana respectivă fiind implicată permanent în 
construirea şi folosirea anumitor strategii, nu în mod întâmplător, ci corelate atât experienţei 
lingvistice anterioare (limba maternă), cât şi cunoştinţelor anterioare de limbă străină. 

Practica de predare a limbilor străine demonstrează faptul că învăţarea acestora într-o relaţie 
continuă cu limba maternă, creează, fără îndoială, o bază solidă a limbii în semantizarea 
materialului lingvistic, contribuie la conştientizarea învăţării, stimulează în acelaşi timp 
intensificarea procesului de achiziţie a faptelor de limbă, ca mijloc de a deveni conştienţi de 
diferenţele în structura şi funcţionarea celor două limbi aflate în contact. [2] 

Prin analiza relaţiei dintre structura lingvistică divergentă şi dificultăţile întâmpinate de 
vorbitor într-o limbă străină atunci când nu a reuşit încă să se detaşeze de structurile limbii materne, 
se pot stabili câteva repere pentru o strategie de bază cu privire la compararea limbilor, lucru care 
presupune, în esenţă: 

• Realizarea unui inventar al materialului limbii, din domeniul lexical, fonetic, morfologic, 
sintactic, etnologic în conformitate cu analiza contrastivă 

• Fixarea raportată la o anumită ordine în predarea materialului lingvistic, inventariat în 
funcţie de gradul de complexitate 

• Necesitatea de a raporta permanent structurile lingvistice ale limbii materne la cele ale 
limbii străine, în scopul stabilirii unei tipologii a acestora (conform criteriilor 
lingvistice), şi îmbunătăţirii nivelului acestora de dificultate în procesul de asimilare, în 
vederea atingerii obiectivelor educaţionale  
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• Alegerea tehnicilor de prezentare şi semantizarea materialului limbii, în cadrul cursurilor 
de predare a limbii străine, cu scopul de a contribui la realizarea unui mecanism de 
învăţare a limbilor străine ca o activitate cognitivă conştientă 

• Crearea de exerciţii care să formeze deprinderile necesare asimilării şi utilizării corecte a 
structurilor gramaticale, atât pe cale orală, cât şi în scris 

• Determinarea gradul de dificultate a limbii şi aflarea modalităţilor eficiente de 
organizare şi de prezentarea a acestora, care facilitează reducerea la minimum a erorilor 
apărute în procesul de învăţare a unei limbi străine. Comparaţia prealabilă a structurilor 
la nivelul celor două limbi în contact este esenţială pentru profesorul care are sarcina de 
a stabili şi prezenta un inventar al acestor structuri, în vederea în funcţie de gradul lor de 
dificultate 

• Alegerea tehnicilor, materialelor, mijloacelor speciale care să ajute profesorul în 
depistarea, prevenirea şi reducerea sau chiar înlăturarea diferitelor erori; erorile sunt o 
sursă valoroasă de informaţii despre cunoştinţele dobândite la un moment dat, despre 
progresele înregistrate, precum şi despre strategiile utilizate în învăţarea unei limbi 
străine 

• Interesul permanent pentru aflarea de noi materiale, cât mai variate care să contribuie la 
creşterea interesului şi a motivaţiei acelora care învaţă limba străină 

Prin urmare, teoria de predare comunicativă a limbilor străine, cu accentul pe funcţiile 
comunicative ale limbii, a determinat abordarea funcţională nu numai în domeniul educaţiei, ci şi în 
structurarea materialului lingvistic. Proiectarea întregului proces de predare – învăţare drept model 
al procesului de comunicare, introducerea limbajului de specialitate în stadiile avansate subliniază 
obiectiv central al programului de formare în limba străină şi impune acordarea unei atenţii speciale 
creşterii eficienţei tehnicilor de predare – învăţare. Acest lucru necesită implementarea unui criteriu 
diferenţiat, cum ar fi realizarea unui inventar al  limbii,  prezentarea şi fixarea acestuia. Aplicarea 
metodei de analiză comparativă în acest caz implică:  

- evidenţierea dificultăţilor cu care ne confruntăm, prin comparaţie, pe baza analizei faptelor 
de limbă, la nivelul sistemului limbii abordate, adică pe baza analizei intra-linguale 

- sublinierea dificultăţile cu care ne confruntăm, prin comparaţie, pe baza analizei inter-
linguale, adică pe baza analizei  la nivelul celor două sisteme lingvistice care sunt în contact (în 
acest caz, franceza şi româna) 

Astfel, analiza contrastivă poate fi considerată o metodă de predare sigură şi utilă,  bazată pe 
folosirea eficientă a elementelor de învăţare comune (a similarităţilor) şi, în special, a contrastelor 
dintre cele două limbi care vin în contact.  

Descoperind dificultăţile apărute în însuşirea limbii străine, pe baza analizei contrastive, se 
impune luarea acestora în consideraţie şi lămurirea lor, pentru a preîntâmpina apariţia unor erori 
implicite. 

Deseori, utilizarea incorectă a structurilor gramaticale ale limbii franceze de către aceia care 
o învaţă nu se datorează în mod necesar faptului că aceştia nu cunosc aspectul teoretic, în cazul 
interferenţei dintre gramatica română şi cea franceză. 

Structuri negative în limba franceză sunt de asemenea supuse interferenţei dintre cele două 
limbi.  

Este bine cunoscut faptul că atât în limba franceză cât şi în limba română, propoziţiile pot fi 
clasificate şi după aspectul pozitiv sau negativ al verbului, denumirea de ,,pozitiv”, respectiv de 
,,negativ” provine din latină "positivus" (adjectiv care exprimă o afirmare) şi, respectiv, 
"negativus", acesta din urmă având la bază verbul "negara" (,,a nega”, ,,a spune nu”). 

Atât în limba româna, cât şi în limba franceza se poate nega predicatul, dar şi alte părţi ale 
propoziţiei: subiectul, numele predicativ, atributul sau complementul sau toată propoziţia.  

Pentru a construi forma negativă a predicatului în limba română se utilizează adverbul "nu", 
care precede verbul predicativ sau copulativ, elementul negativ fiind în poziţie pre-verbală: 
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Nu plec acasă.  
Nu este frumoasă. 
 
În consecinţă, transformarea în limba româna a unei propoziţii afirmative într-una negativă 

este relativ simplă, ataşând adverbul " nu" înaintea verbului, indiferent de felul verbului prin care 
verbul predicat este exprimat. [9] 

În limba franceză standard există atât un element negativ pre-verbal, cât şi unul post-verbal, 
avem de-a face cu negaţia dublă, adică avem o marcă negativă pre- şi alta post-verbală 
(reprezentând a doua etapă/fază a ciclului lui Jespersen), fiind probabil cea mai cunoscută limbă, 
din acest punct de vedere: 

 
Je n'ai pas parlé de toi.  
Nu am vorbit despre tine. 
 
În cazul timpurilor verbale simple, într-o propoziţie negativă negaţiile ne...pas nu 

guvernează cuvântul. În timpurile verbale compuse, cele două negaţii încadrează verbul auxiliar: [4] 
 
El nu merge. 
Il ne va pas. 
Copiii n-au sosit încă. 
Les enfants ne sont pas encore arrivés. 
 
În activitatea educaţională, s-a constatat că începătorii asimilează structurile negative, într- o 

primă etapă, în mare măsură corect, pentru ca ulterior, odată cu învăţarea altor structuri noi, să 
apeleze mai frecvent la traducerea ,cuvânt cu cuvânt’  a structurilor negative româneşti: 

 
* Il ne va.       (omiterea negaţiei pas) 
* Les enfants ne sont encore arrivés. 
 
Acest lucru se datorează faptului că aceştia nu răspund mecanic pentru a stimula limba, ci 

formulează propoziţiile prima dată în limba română şi după aceea încearcă să traducă mintal, înainte 
de a le exprima ori scrie în franceză.  

În acest sens, în cazul timpurilor compuse, dificultatea care apare este ordinea cuvintelor în 
propoziţie, în special atunci când există, de asemenea, un adverb. 

Acest lucru apare atunci când prin exerciţii crescând în dificultate, profesorul trebuie să-şi 
consolideze structura gramaticală. După ani de repetiţie, putem trece de la substituţii simple la 
substituţii complexe, în locul verbul sau persoana, exerciţii anume concepute pentru a stabili 
structuri gramaticale mai multe şi mai complicate. Trecând la exerciţiile de transformare, vom 
încuraja cursanţilor să utilizeze structurile afirmative şi negative, iar apoi pe acelea interogativ-
negative al verbului, această sarcină constituind o provocare în plus pentru vorbitorii nativi români, 
din cauza ordinii cuvintelor în propoziţie: 

 
De ce nu mi-ai telefonat / m-ai apelat încă? 
Pourquoi ne m'as-tu pas encore appelé? 
 
Un rol important  joacă exerciţiile de traducere, în special din limba română în limba  

franceză, deoarece solicită atenţia cursanţilor şi punctează diferenţele dintre cele două limbi.  
   În cazul predării  timpurilor verbale compuse care conţin un auxiliar, exerciţiile trebuie să 

fie concepute în aşa fel încât să reactualizeze toate structurile negative dobândite anterior, altfel, 
lipsa de actualizare va conduce clar la formulările negative din română sau la acelea învăţate recent. 
Exerciţiile de transformare de acest tip au un rol important, trecerea de la o structura negativă a unui 
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timp verbal la alta şi integrarea acestora în micro-dialoguri vor conduce cu siguranţă la formarea 
automatismului absolut necesar unei exprimării cât mai fluente.  

   Mai mult, în procesul de predare – învăţare a formelor negative ale verbelor, la timpuri 
diferite, trebuie insistat asupra modului de negare a altor părţi de propoziţie (subiect, nume 
predicativ, complement).  

În limba romană, negarea unei alte părţi de propoziţie decât predicatul se realizează la fel ca 
negarea predicatului, punând adverbul "nu" înaintea părţii care urmează a fi negată: 

 
Nu Dan ci Ana a spart vaza. 
Am văzut filmul la televizor, nu la cinematograf. 
Mâncăm acum, nu într- o oră. 
 
Ce n'est pas Dan, mais Ann qui a brisé le vase. 
Ce n'est pas à la cinéma, mais à la télévision que j'ai vu le film. 
Ce n'est pas dans une heure, mais maintenant que nous mangeons. 

 
 

În limba franceză, negarea altor părţi de propoziţie decât predicatul se poate face şi fără 
scoaterea în evidenţă a părţii negate, ca în exemplele de mai sus, ci prin utilizarea adverbului de 
negaţie non urmat de pas: 

 
J'ai vu le film à la télévision  et non pas à la cinéma .= Am văzut filmul la televizor (şi) nu la 
cinematograf. 
Nous mangeons maintenant et non pas dans une heure = Mâncăm acum (şi) nu într-o oră. 
 

La fel ca şi în limba română, în franceză forma negativă a anumitor părţi de propoziţie 
implică folosirea unor adjective, pronume şi adverbe negative, cum sunt: aucun / aucune, pas un / 
pas une; nul / nulle, ni … ni; personne, jamais, rien, guère, plus, point, nullement, nulle part, 
aucunement . [1] 

În franceză, negaţia poate fi întărită prin faptul că adverbul ne este însoţit de aceste cuvinte 
care, în acest caz, îl înlocuiesc pe pas.  

 
Il ne connaît personne ici.= El nu cunoaşte pe nimeni aici. 
Personne n'est venu le voir.= Nimeni nu a venit să-l vadă. 
Rien ne l'intéresse.= Nimic nu-l interesează. 
Nul homme n'était venu le voir. = Niciun om nu a venit să-l vadă. 
Elle ne fait jamais ce qu'elle veut.= Ea nu face niciodată decât ce vrea. 
Je ne pense nullement à vous. = Nu mă gândesc deloc la voi. 
Le vent ne souffle plus. = Vântul nu bate/suflă deloc. 
On ne voyait de nulles parts que la mer. = De pretutindeni nu se vedea nici un alt loc decât 
marea. 

 
Aceste cuvinte cu sens negativ au corespondentul lor într-o propoziţie afirmativă: quelqu'un, 

quelque chose, toujours, chacun, tout, partout etc. 
 

Uneori, chiar dacă cursanţii fac diferenţa de sens între cuvintele cu sens negativ şi cele cu 
sens afirmativ, aceştia nu sunt întotdeauna capabili să le şi folosească în mod corect.  

În acest caz, trebuie să li  le atragă atenţia că direcţia în sens negativ a propoziţiei constituie  
un indiciu important, de exemplu, în exerciţii de genul: 
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On ne voyait de (nulles) parts que la mer. = De pretutindeni nu se vedea nici un alt loc decât 
marea. 
 
(Aucun) étudiant ne s’est absenté a cet examen où (toutes) les notes ont été excellentes. = Nici 
un student nu a lipsit la examenul acesta şi toate notele au fost excelente. 
 

Chiar dacă în prima propoziţie forma este negativă în limba franceză, în limba română se 
poate traduce în afirmativ: 

De pretutindeni se vedea doar marea. 
 

Cea mai mare dificultate pentru cursanţii români este de a face diferenţa între negaţia totală 
de forma: 

Personne n'est arrivé. = Nimeni n-a venit. 
Aucun n'est réussi à l'examen = Nici unul n-a reuşit la examen. 
 
şi negaţia parţială:   
Tous ne sont pas arrivés. = Nu toţi au venit. 
Tout le monde ne peut pas faire ça. = Nu oricine poate face acest lucru. 
 
Trebuie menţionat că în acest caz negaţia este deficitară în franceză. Astfel, putem asista la 

traduceri în limba română de genul: 
 

* Toţi n-au venit. 
* Toată lumea nu poate face asta. 
 
Este recomandat să se gândească în prealabil şi să se utilizeze acele exerciţii care să permită 

cursanţilor să înţeleagă în ce constă diferenţa de sens între cele două tipuri de negaţii şi să poată 
utiliza corect structurile gramaticale corespunzătoare: [8] 

 
Construcţia ne ... que are acelaşi sens cu seulement atunci când este plasată după verb: 

 
Je ne pense qu'à lui = Je pense seulement à lui.= Nu mă gândesc decât (numai) la el. 
Il ne boit que de l'eau = Il boit seulement de l'eau. = Nu bea decât (numai) apă. 
 

Negaţia este aparentă, iar que folosit restrictiv. 
 

În acest caz, este demn de remarcat faptul că ne nu îl însoţeşte pe seulement. De-a lungul 
anilor, în practica pedagogică, s-a observat că persoanele care învaţă franceza  nu abordează 
construcţia ne ...que ca o negare, iar lucrurile devin complicate atunci când se ajunge  la exerciţiile 
cu articolul partitiv. 

Partitivul este omis într-o propoziţie negativă şi înlocuit de prepoziţia de:  
 
Il ne mange pas de pain.= Nu mănâncă pâine. 
Il ne mange que du pain.= Nu manâncă decât pâine. 
 
În primul exemplu negaţia este totală, iar în al doilea este aparentă şi putem transforma 

propoziţia la forma afirmativă:  
 

Il mange seulement du pain.=  Mănâncă numai/doar pâine. 
 

Negaţia ne poate fi utilizată singură, în următoarele situaţii:  
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a) În anumite expresii şi locuţiuni cunoscute: n'importe (,,nu contează”), n'empêche (,,a nu 
împiedicat de”), ne vous déplaise (,,nu vă fie cu supărare”), n'avoir garde de (,,a nu avea grijă de”) 
şi în unele proverbe:  

 
,,Il n'est pire eau que l'eau qui dort.” = ,,Apele limpezi sunt adânci.” 
 
b) După un interogativ cu sensul de pourquoi ? (,,de ce?”) 
 
Puisque ce livre vous plaît, que ne le prenez-vous?= Din moment ce această carte vă place, 
de ce nu o luaţi? 
 
c) Deseori, într-o propoziţie cu verbul la subjonctiv, care depinde de o propoziţie principală 

interogativă sau negativă: 
 
Y a-t-il quelqu'un qui ne le sache?= Este cineva care să nu ştie? 
Il n'y avait pas de fleur dont elle ne connût le nom.= Nu există floare căreia ea să nu îi ştie 
numele. 
 
Negaţia ne mai poate apărea singură:  
 
a) atunci când însoţeşte verbele cesser, oser, pouvoir şi savoir, la timpuri simple, urmate de 

un infinitiv:  
 
Il ne cesse de neiger .= Nu încetează să ningă. 
Frédéric, malgréin la faiblesse des orateurs n'osait se risquer. = Frederic, în ciuda 
slăbiciunii oratorilor/vorbitorilor nu îndrăznea să rişte.  
 
b) Deseori după conjuncţia si, cu sens condiţional: 
 
Si je ne me trompe, c'est le livre que nous cherchons.= Dacă nu mă înşel, aceasta este  
cartea pe care o căutam. 
 
c) După depuis que, atunci când verbul care-l urmează este la un timp compus: 
 
Six mois se sont écoulés depuis que je ne l'ai vue .= Şase luni s-au scurs de când nu l-am 
văzut. 
 
În limbajul familiar, negaţia ne nu apare deloc:  
 
Je sais pas.= Nu ştiu. 
Je veux pas.= Nu vreau. 
Je peux pas.= Nu pot.  
 
Răspunsul pe scurt, pentru confirmarea unei declaraţii negative, se poate rezuma, în general, 

la utilizarea cuvântului "non" sau a lui "non" însoţit de subiectul exprimat printr-un pronume 
personal şi urmat de verb, atât în română cât şi în franceză: 

 
- Îi place să scrie scrisori ? 
- Nu. 
- Nu, nu îi place. 
- Il aime écrire des lettres? 
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- Non. 
- Non, il  n'aime pas. 

 
Micro-dialogurile profesor-cursant, şi cursant-cursant au rolul de a fixa şi consolida structura 

propoziţiilor negative în franceză. [7] 
 
Metodica limbilor străine a reconsiderat în ultimele decenii atât materialul de limbă care 

urmează a fi însuşit cât şi bazele psihologice ale studiului. Randamentul procesului de învăţare a 
limbilor străine a crescut considerabil, deoarece studiul limbilor a inclus metode şi procedee noi, 
punându-se accent pe formarea deprinderilor de exprimare orală, chiar mai mult decât pe cea a 
deprinderilor de exprimare scrisă. 

Orientările metodice moderne reconsideră procedeele de însuşire a fenomenelor gramaticale. 
Multă vreme s-a crezut că memorarea regulilor şi aprofundarea cazurilor particulare, a excepţiilor 
constituie calea cea mai eficientă de învăţare a gramaticii unei limbi. Este normal ca analiza 
sistemului morfosintactic al unei limbi să ducă la înţelegerea limbii scrise, însă este inoperantă în 
planul comunicării orale. Limbajul, prin însăşi natura lui, presupune deprinderi de folosire spontană 
a elementelor fonetice, morfologice şi sintactice şi nu cunoştinţe despre limbă. În timpul 
comunicării, locutorul nu are practic timpul să se refere la reguli ori să decidă care structură 
gramaticală ar fi cea mai bună; de aici apare necesitatea de a aborda studiul unei limbi străine 
folosind procedee care să favorizeze formarea automatismelor atât în planul auditiv cât şi în cel 
fonator. Descrierile analitice ale limbii studiate sunt necesare, dar la baza studiului trebuie să stea 
exerciţiile de vorbire. Înţelegerea unui fenomen gramatical ajută la însuşirea mecanismului 
respectiv, mai ales la adulţi, care simt nevoia de a înţelege fenomenele gramaticale din textele 
studiate. Eficacitatea acestor generalizări are un caracter temporar şi nu constituie decât un mijloc 
pentru formarea unor noi reflexe lingvistice. 

În concluzie, procesul însuşirii unei limbi străine este condiţionat în mare măsură de 
practicarea limbii studiate, adică de un sistem de aplicaţii (exerciţii structurale) care să permită 
formarea deprinderilor spontane de exprimare şi de înţelegere. Fundamentate pe fenomenele de 
similitudine şi de opoziţie dintr-o limbă, exerciţiile structurate sunt calea cea mai sigură de învăţare 
a fenomenelor gramaticale şi de convertire a lor în automatism. 

 
Exemple de exerciţii structurale simple în vederea asimilării negaţiei în limba franceză 
 Pentru a exprima şi însuşi negaţia în limba franceză, se poate apela la exerciţiile structurale 

simple care bazează pe faptul că unităţile lexicale ale unei limbi se organizează în enunţuri-tip 
numite şi modele de exprimare: 

 
Jean regarde le paysage. > Jean ne regarde pas le paysage. 
 
În continuare, vom sublinia câteva situaţii, cu exemplele aferente, de utilizare a negaţiei în 

limba franceză (conform [4], [5] �i [8]): 
 

• Atunci când verbul se află la un timp simplu, acesta se poziţionează între cele două părţi ale 
negaţiei:  

 
Je ne vais pas à la gare. 

 
• La timpurile compuse, verbul auxiliar este aşezat între cele două părţi ale negaţiei:  

 
Non, il n’est pas parti. 

 
• Toate pronumele complemente precedă imediat verbul:  
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Il ne les a pas vus. Il ne me les pas apportées. 
 

• Vebele la infinitiv prezent sunt precedate de ambele negaţii:  
 
Il m’a prié de ne pas venir. 
 

• La infinitivul trecut, forma negativă poate fi exprimat în două feluri:  
 

a) cu cele două negaţii grupate înaintea verbului auxiliar: J’ai peur de ne pas être compris.  
b) cu verbul auxiliar încadrat între cele două părţi ale negaţiei: J’ai peur de n’être pas 
compris. 

 
• În propoziţiile negative articolele un, une, des şi partitivele du, de la sunt înlocuite de 

prepoziţia de:  
 

Il y a de la farine dans cette boîte? Non, il n’y a pas de farine dans cette boîte.  
Tu as acheté des fleurs? Non, je n’ai pas acheté de fleurs.  
Vous avez mis du sucre ? Non, nous n’avons pas mis de sucre.  

 
• În general, când substantivul este însoţit de o determinare, negaţia poate avea un caracter 

relativ, iar substantivul este precedat de articolul respectiv: 
 
 Il ne m’a pas apporte des fleurs rouges. ??? « des » ? Sau « de »?.. 

 
• Expresia pas du tout (,,deloc”) întăreşte negaţia, conferindu-i un caracter absolut:  

 
Elle n’aime pas du tout le beurre. 

 
• Point aparţine limbii literare şi este puţin folosit în limba vorbită; de asemenea, point 

imprimă negaţiei mai multă energie, mai ales atunci când este întărit –  point du tout: 
 
 Elle n’a point (du tout) mangé aujourd’hui. 

 
• Adverbul plus poate înlocui negaţia pas şi are înţelesul de,,mai”; plus corespunde adverbului 

encore într-o propoziţie afirmativă:  
 

Est-ce qu’il aime encore? Non, il ne l’aime plus.  
Este-ce qu’il y a encore du vin? Non, il n‘y en a plus. 

 
• Adverbul jamais poate înlocui negaţia pas, având înţelesul de ,,niciodată”: 

 
Il ne vient jamais chez nous. 

 
Jamais cu înţeles negativ poate sta la începutul propoziţiei negative, enunţul 

căpătând un accent de insistenţă:  
 

Jamais elle n’est venue chez moi; jamais poate avea şi sens pozitiv de ,,vreodată”, 
,,cumva”, ,,oricând”:  

Il l’aime plus que jamais. Si jamais tu le rencontres, parle-lui de moi. 
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• Pronumele nehotărât rien poate de asemenea înlocui negaţia pas; în propoziţiile afirmative 
lui rien îi corespunde pronumele quelque chose:  

 
Tu as trouvé quelque chose? Non, je n’ai rien trouvé. 

 
• Negaţia pas poate fi suprimată de personne cu înţelesul de ,,nimeni”, care poate fi 

complement, exprimat în acest caz după verb:  
 

Non, je n’ai rencontré personne. 
 
În situaţia în care personne este subiect, el se aşază la începutul propoziţiei: 
 
Non, personne n’a  téléphoné. 

 
• Pronumele aucun/e (,,nici unul”, ,,nici o”) poate înlocui negaţia pas: Non, aucun de mes 

amis n’est venu me voir; la fel şi nul, nulle (,,nici unul”, ,,nici una”) dar sunt mai puţin 
folosite în limba vorbită:  

 
Nul ne s’est aperçu de notre absence. Nulle de ces jeunes filles n’a voulu danser avec lui. 
 

• Pronumele nehotărât pas un, pas une este sinonim cu nul, nulle, dar exprimă o negaţie mai 
puternică:  

 
Non, pas un n’est venu me voir. 
 

• Adverbul nullement (,,deloc”) are sens negativ şi cere suprimarea negaţiei pas: Cela ne me 
gêne pas du tout.  > Cela ne me gêne nullement; sinonim cu nullement şi cu pas du tout este 
adverbul negativ aucunement: Cela ne m’intéresse aucunement/nullement. 
 

• Conjuncţia ni poate lega două propoziţii negative, eliminând negaţia pas: Je ne l’estime ni 
ne l’aime; ni poate coordona şi o propoziţie negativă construită cu ne…pas: Je ne l’estime 
pas ni ne l’aime (contrucţie mai puţin frecventă); ni poate lega subiectele unei propoziţii, 
repetându-se înaintea fiecăreia, iar pas este eliminată: Ni le vent ni la pluie ne l’empêchent 
de partir. 
 

• În cazul în care subiectele sunt coordonate prin et, verbul e însoţit de negaţiile ne şi pas:  
 
Le vent et la pluie ne l’empêchent pas de partir. 
 

• După depuis que, il y a longtemps que, negaţia pas este facultativă, dacă verbul este la un 
timp compus; frecvent, după si condiţional pas se suprimă: Il y vait bien trois semaines 
depuis que je ne l’avais vu; Il y a longtemps qu’elle n’est venue nous voir; L’enfant ne 
pouvait pas s’endormir si sa maman ne l’avait (pas) embrassé. 
 

• Ne poate însoţi unele verbe fără a schimba înţelesul lor afirmativ: Je crains qu’il ne vienne. 
J’ai peur que vous ne riiez de moi. (ne – expletiv apare mai frecvent în subordonate după 
verbe sau expresii care exprimă teama, interdicţia) 
 

• Ne …que are înţelesul de ,,nu…decât”, fiind sinonim cu seulement: Il mange seulement des 
legumés. = Il ne mange que des legumés; ne… pas que se traduce ,,nu numai” şi este 
sinonim cu ne…pas seulement: Il ne mange pas que des legumés. 
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• Adverbul negativ non este de cele mai multe ori întărit cu un alt cuvânt:  
 
Tu viens? –Certainement non / pas! În acest caz poate fi înlocuit de pas.  
Vous aimez voyager seule? – Bien sûr que non! 
 

Concluzii 
O trăsătură universală a limbajului natural este faptul că fiecare limbă este capabilă să 

exprime negaţia (negaţia este o universalie lingvistică). Fiecare limbă are la dispoziţie mijloace  de 
inversare a valorii de adevăr a unui enunţ. Cu toate acestea, limbile se pot deosebi mult unele de 
altele în ceea ce priveşte modul de exprimare a negaţiei. Limbile diferă în ceea ce priveşte poziţia 
elementelor negative, forma acestora şi interpretarea enunţurilor care conţin multiple elemente 
negative. 

Experienţa adunată în predarea limbilor străine scoate în evidenţă faptul ca acestea trebuie 
deprinse în strânsă legătură cu  limba maternă, realizând în permanenţă paralele care să ajute la 
conştientizarea învăţării limbii noi.  

Limba maternă trebuie comparată continuu cu limba ce urmează a fi însuşită, analizând 
contrastiv cele două structuri lingvistice.  

Exerciţiile de vorbire au un rol aparte, foarte important în studiul limbii care se învaţă. 
În achiziţionarea unei limbi străine este necesară practicarea limbii studiate, adică utilizarea 

unui sistem de aplicaţii care să permită formarea deprinderilor spontane de exprimare şi de 
înţelegere.  

Limbile română şi franceză, ambele romanice, prezintă asemănări dar şi destule deosebiri în 
ceea ce priveşte fenomenul de negaţie. 

 
References  

[1] Berceanu, Barbu, B., Negaţia. Sistemul negaţiilor în limba română, Bucureşti, Editura 
 Crater, 1999 

[2] Constantinescu, Ioan, Didactique du français, langue étrangère, ediţia a II-a, Editura 
 Fundaţiei ,,România de Mâine”, 2009 

[3] Costa, Ioana, Sistemul indo-european al negaţiilor, în Universitatea Bucureşti, 
 Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine. Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti, 
 Bucureşti 

[4] Geissler,  Renate, Gramatica limbii franceze pe înţelesul tuturor, XXXEditura Niculescu, 
 2004 
[5] Gorunescu, Elena, Gramatica limbii franceze, Bucureşti, Editura Corint, 2005  

[6] Jespersen, Otto, Negation in English and other languages,  în Selected Writings of 
 Otto Jespersen, London: George Allen and Unwin, Ltd., 1962 

[7] Roman, Dorina,  La didactique du français l’ étrangère, Editura Urbia, Baia Mare, 
 1994  

[8] Sara�, M., �tef�nescu, M., Gramatica limbii franceze prin exerciţii structurale, Ed. 
 Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 1972, pp.12 – 23 

[9] Zanuttini, R., Negation and Clausal Structure: A Comparative Study of Romance 
 Languages, Oxford University Press, 1997 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Liliana-Sonia Ionescu - The negation phenomenon. Aquiring French negation by Romanian native speakers 
 

 152 

 


