Kérdés szerkesztés
1. Eldöntendő kérdés
A beszélt nyelvben
Általában egyenes szórendű, csak a hanglejtés jelzi, hogy kerdésről van szó.
Az ilyen kerdésekben az "est-ce que" szerkezet is használható.
Fordított szórenddel választékosabb stílusban beszélünk.
Írott nyelvben
Használható a fordított szórend, az ’est-ce que’ és az alanyismétlő szórend.
Es-tu étudiant? / Est-ce que tu es étudiant? / Pierre, est-il étudiant?
2. Kérdőszavas mondatok
Kérdőszó + est-ce que = A tárgyra kérdezünk.
Qu'est-ce que c'est? C'est une voiture.
Kérdőszó + est-ce qui = Az alanyra kérdezünk.
Qu'est ce qui vous intéresse? Le cinéma m'intéresse.
Kérdőszó + egyenes szórend
A mindennapi beszédben használjuk. Ilyet nem írunk le!
Il a quel âge?
Kerdőszó + fordított szórend
Irásban inkább ezt használjuk. Ez a forma a választékosabb stílusra jellemzõ. Kötöjelt
kell írni az alany és az ige közé.
Combien sont-ils?
Ha az alany személyes névmás E/3-ban és az ige magánhangzóval végződik -tkötőhang kerül az ige és az alany közé.
A-t-il des enfants?
Alany + ige + kerdőszó
Mindennapi beszédben használjuk.
Il s’habille comment?
KÉRDŐSZAVAK
COMMENT (hogyan, milyen)
Ha a comment után az être ige áll. Akkor nem lehet csak egyenes szórendben
kérdezni. Comment est ta maison?
QUEL /QUELLE /QUELS / QUELLES (milyen, melyik)
Ez egy melléknév, tehát egyeztetni kell nemben és számba.n
A következõ példákban a tárgyra kérdezünk, tehát több nyelvtani alak van.
Ha a quel után az être ige áll. Akkor nem lehet csak egyenes szórendben kérdezni.
Quelle est ta nationalité?
QUE / QUOI (mi)
A quoi alakot akkor használjuk, ha a kérdőszót a mondat végére tesszük vagy ha
prépozíciót teszük a que-höz.
Nem létezik: de que > de quoi
QUI (ki)
OÙ (hol)
COMBIEN (DE) (mennyi, hány)
A főnevek DE -vel kapcsolódnak hozzá, mivel mennyiségre kérdezünk vele.
POURQUOI (miért)
QUAND (mikor)
KÉRDÉSEK PREPOZÍCIÓVAL
A prepozíció mindig a kerdőszó előtt áll. Soha nem összetett alakban, tehát nem du,
au... alakban.
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