Tillægsordet
Et tillægsord er et ord, som udtrykker en tilstand eller en egenskab ved et navneord eller
en person. På fransk skal man være opmærksom på, hvordan det skal bøjes, og hvor det
skal stå i forhold til det ord, det fortæller noget om.

Placering
Tillægsord kan stå lige foran navneordet. Det gør en lang række korte og meget brugte
tillægsord. De udtrykker noget generelt om navneordet. Her finder vi
petit - lille, grand - stor, bon - god, mauvais - dårlig, jeune - ung, vieux - gammel,
beau - smuk, joli - smuk, vrai - sand, faux - falsk, nouveau - ny, gros - stor, tyk
Alle andre står normalt lige bagved navneordet. De udtrykker noget mere specielt om
navneordet. Her finder vi bl. a. form, farve og nationalitet.
rond - rund, carré - firkantet, vert - grøn, jaune - gul, français - fransk, danois dansk, intéressant – interessant
NB! Nogle tillægsord har to betydninger, alt efter om de er foran- eller bagvedstillede. De
mest almindelige er:
une voiture nouvelle en ny bil
une nouvelle voiture en anden bil
sa propre voiture
hans egen bil
sa voiture propre
hans rene bil
une certaine fille
en vis pige
une fille certaine
en sikker pige
un ancien ministre en ex-minister
une maison ancienne et gammelt hus
Tillægsordet kan endelig være skilt fra navneordet, hvorved ovenstående regler træder ud
af kraft.
La robe est jolie
kjolen er smuk
la robe est verte
kjolen er grøn

Bøjning
Tillægsordet bøjes altid på fransk og retter sig efter det ord det fortæller noget om. Som så
mange andre steder opnås hunkønsformen ved tilføjelse af et ”e” og flertal ved ”s”.
le grand garçon
les grands garçons

hankøn
ental flertal -s

hunkøn
-e
-es

la grande fille
les grandes filles

Vigtige afvigelser
Hvis tillægsordet i forvejen ender på –s og –x tilføjes der ikke noget s i flertal
hankøn hunkøn
ental français française
flertal français françaises
Tillægsord på – al, bliver til –aux i flertal hankøn.
un train international
des trains internationaux
le personnage principal
les personnages principaux

et internationalt tog
nogle internationale tog
hovedpersonen
hovedpersonerne
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