Spørgsmål
Der er ”helspørgsmål” eller ”lukkede” spørgsmål. De kan besvares med ja eller nej, da alle
informationer findes i selve spørgsmålet. Er filmen dansk? - Ja!
Og der er ”delspørgsmål” eller ”åbne” spørgsmål, hvor der bedes om en information som
svar: Hvornår skal vi se filmen? Det skal vi på torsdag.
Fælles for begge spørgsmålstyper er, at man på fransk i stigende grad bruger ligefrem
ordstilling – grundled før udsagnsled - og ikke som på dansk omvendt ordstilling.
Omvendt ordstilling bruges stadigvæk i skriftsprog og (finere) talesprog - men vil ikke blive
behandlet her.

Helspørgsmål
Den ikke-spørgende sætning:
Le film est danois
Il est bon

Filmen er dansk
Den er god

gøres spørgende ved - at hæve stemmen til sidst i sætningen
Le film est danois?

Er filmen dansk?

Il est bon?

Er den god?

eller ved at sætte et ”est-ce que” ind foran
Est-ce que le film est danois?
Est-ce qu’il est bon?

er filmen dansk?
er den god?

Delspørgsmål
Heri indgår altid et spørgeord. Det kan være et spørgende stedord (qui, que, quel) eller et
spørgende biord (quand, comment ..).
Omvendt ordstilling undgås ved at flytte spørgeordet hen til sidst
Ta mère va comment?
Hvordan har din mor det?
eller indskyde et est-ce que lige efter spørgeordet.
Comment est-ce que ta mère va?
Hvordan har din mor det?
où
(hvor)
comment
(hvordan)
combien
(hvor mange)
(hvor meget)
pourquoi
(hvorfor)
quand
(hvornår)
qui
(hvem)

Où est-ce qu’il y a du soleil?
Il y a du soleil où?
Il est où, ton foulard?
Où est-ce qu’il est, ton foulard?
Tu fais ça comment?
Comment est-ce que tu fais ça?
Il a combien d’enfants?
Combien d’enfant est-ce qu’il a?
Combien est-ce que tu pèses?
Tu pèses combien?
Pourquoi est-ce qu’il s’en va?
Il s’en va pourquoi?
Tu pars quand?
Quand est-ce que tu pars?
Qui veut un dessert?
Qui est-ce qui veut un dessert?

Hvor er der sol?
Hvor er dit tørklæde?
Hvordan gør du det?
Hvor mange børn har han?
Hvor meget vejer du?
Hvorfor går han sin vej?
Hvornår tager du afsted?
Hvem vil have en dessert?
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