Brug af bestemmelsesordene
Det ubestemte kendeord og talordene (side 7)
Det ubestemte kendeord og talordene benyttes, når der er tale om et eller flere
eksemplarer af den samlede mængde af en ting. Som på dansk.
il y a un film à la télé
der er en film i fjernsynet
la famille Lemarchand a quatre enfants, un chien, trois chats et des hamsters
familien Lemarchand har fire børn, en hund, tre katte og nogle hamstere

Det bestemte kendeord (side 7)
Det bestemte kendeord benyttes, når der er tale om en eller flere nærmere bestemte
konkrete eksemplarer af en mængde.
l’équipe française joue bien
det franske hold spiller godt
le café du restaurant est bon
restaurantens kaffe er god
la dernière Peugeot est comfortable
den nyeste Peugeot er komfortabel
je vais voir la Tour Eiffel
jeg skal se Eiffeltårnet

Artsartiklen (side 10)
Artsartiklen benyttes til at betegne alle eller alt inden for en mængde. Det behøver ikke at
være fysisk til stede.
j’aime le café
jeg kan godt lide kaffe (i al almindelighed)
il joue la musique rock
han spiller rockmusik (og ikke jazz)

Delingsartiklen (side 9)
Delingsartiklen bruges når man skal udtrykke en ubestemt del af en mængde, der ikke kan
tælles. Det skal være fysisk til stede.
Il joue de la musique rock
han spiller rockmusik (man kan høre det)
Je bois du café
jeg drikker kaffe

Den reducerede delingsartikel (side 9)
Den reducerede delingsartikel - de - bruges efter mængdesudtryk og nægtelser.
je bois une tasse de café
jeg drikker en kop kaffe
il n’y a pas de glaçons
der er ingen isterninger

Ejestedordet (side 11)
Ejestedordene bruges som på dansk . Der er dog undtagelser ved bl. a. hans og hendes
il boit mon café
han drikker min kaffe
il boit son café
han drikker sin/hans/hendes kaffe

Det påpegende stedord (side 12)
Bruges som bestemmelsesord som det danske den, det og de (betonet) og denne, dette,
disse.
ce café n’est pas bon
denne kaffe er ikke god
je n’aime pas cette magazine
jeg kan ikke lide dette blad
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