Névmások

1. Személyes névmások
JE
TU
IL/ELLE/ON
+RAGOZOTT IGE
NOUS
VOUS
ILS/ELLES

Önmagában soha nem állhat, mindig kell
utána egy ragozott ige.
Az ON általános alany, a jelen lévő
személyekre vagy általában az emberekre
vonatkozik. Utána egyes szám 3.
személyben ragozzuk az igét.

2. Hangsúlyos személyes névmások
MOI
TOI
LUI/ELLE
NOUS
VOUS
EUX/ELLES

Ezek a névmások állnak a személyes
névmások helyett ha nincs ige a mondatban
vagy ha ki akarunk emelni valamit.
Ex.: „Moi aussi.” „Toi, tu es fort.”

3. Birtokos névelők
MON MA
MES
TON TA
TES
SON SA
SES
NOTRE
NOS
VOTRE
VOS
LEUR
LEURS

+ FŐNÉV

A névelő helyett áll, ha a főnév birtokosát is
meg akarjuk mondani. Számban és
személyben egyeztetjük a főnévvel.

Birtokos névmások
LE
LE
LE
LE
LE
LE

MIEN
TIEN
SIEN
NÔTRE
VÔTRE
LEUR

LA
LA
LA
LA
LA
LA

MIENNE
TIENNE
SIENNE
NÔTRE
VÔTRE
LEUR

3. Mutató névelők
CE/CET
CES + FŐNÉV
CETTE

Mutató névmások
CELUI
CEUX
CELLE
CELLES

LES MIENS LES MIENNES
LES TIENS
LES TIENNES
LES SIENS
LES SIENNES
LES NÔTRES
LES VÔTRES
LES LEURS

Már a főnevet is helyettesítik,
nem szabad utána főnevet
tenni. Számban és személyben
egyeztetjük a megismétlendő
főnévvel.

A névelő helyett használjuk, ha ki akarjuk hangsúlyozni a
főnevet. Számban személyben egyeztetjük a főnévvel. Ha a
hímnemű szó magánhangzóval vagy gyenge „h”-val kezdődik,
akkor ce helyett cet-re változik a névelő, hogy tudjunk kötni.
Már a főnevet is helyettesítik, utánuk nem állhat főnév.
Általában összehasonlításban használjuk a –ci és a –lá
mutatószókkal. Ex.: „Celui-ci est grand, celle-lá est petite.”

4. Visszaható névmások
ME
TE
SE
+RAGOZOTT
ALANY+
IGE
NOUS
VOUS
SE

Az alany és a visszaható névmás mindig ugyanabban a
számban és személyben áll, hiszen a visszaható névmás
visszautal az alany számára személyére. Minden tárgyas
igéből lehet visszaható igét képezni.
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5. Tárgyas névmások
ME
TE
LE/LA
+RAGOZOTT
ALANY+
IGE
NOUS
VOUS
LES
6. Részes névmások
ME
TE
LUI
+RAGOZOTT
ALANY+
IGE
NOUS
VOUS
LEUR

A már említett tárgyat helyettesíti egy következő
mondatban. Csak a határozott névelős főneveket
helyettesíthetjük vele.
Ezek a le/la/les, ce/cet/cette/ces és a mon/ma/mes...
Ex.: „Je mange la pomme.” → „Je la mange.”

Az à vonzatos igék vonzatát helyettesíti, ha már
egyszer megemlítettük. Csak élőt helyettesíthet.
Ex.: „Je demande à Marie.”→ „Je lui demande.”
„Je vais à Paris.” → J’y vais.” Mert nem élő dolog
Paris.

7. Határozói névmások
„Y” helyhatározói névmás
Az à vonzatos igék élettelen vonzatát helyettesíti valamint minden helyhatározós bővítményét
a mondatnak.
Ex.: „Je voyage à Paris.” → „J’y voyage.”
„Je voyage en France.” → „J’y voyage.”
„Le fromage est dans le frigo.” → „Le fromage y est.”
„EN” határozói névmás
A de vonzatos igék vonzatát helyettesíti valamint a határozatlan és anyagnévelős főneveket.
Helyettesítheti a számneves szerkezet főnevét is, ilyenkor a szánevet nem hagyjuk el, hanem
a mondat végére kerül. Csak élettelen dolgokra vonatkozhat.
Ex.: „Je mange du gâteau.” → „J’en mange.”
„J’ai besoin de farine.” → „J’en ai besoin.”
„J’ai rencontré 3 personnes.” → „J’en ai rencontré 3.”
8. Vonatkozó névmások
„QUI” alanyt helyettesítő vonatkozó névmás. Alanyismétlés elkerülésére szolgál. Az utána
következő tagmondatban nincs már alany, azt helyettesíti. Jelentése: aki,ami,akik,amik.
Ex.: „Je connais une fille qui (_) est canadienne.” „La fille qui (_) est là est ma soeur.”
„QUE” tárgyat helyettesítő vonatkozó névmás. A tárgy ismétlésének elkerülésére szolgál. A
második tagmondatban tárgyként szereplő fönevet helyettesíti. Jelentése: akit, amit, akiket,
amiket.
Ex.: „La fille que je connais (_) est canadienne.” La fille que j’aime (_) est très jolie.”
„OÙ” ahol jelentésű vonatkozó névmás. Valamilyen helyre utal vissza.
Ex.: „La ville où j’habite est très petite.”
„DONT” de vonzatos igék vonzatát és birtokos szerkezeteket helyettesítő vonatkozó névmás.
Jelentése az „EN”-hoz hasonló a „de” vonzatos igék esetében, de a „dont” egy mondaton
belül helyettesít, míg az „en” másik mondatra utal vissza.
Ex.: „Le stylo dont j’ai besoin est sur la table.” „Je aime une fille dont le père est médecin.”
„LEQUEL/LAQUELLE/LESQUELS/LESQUELLES” amelyik, amelyiket jelentésű vonatkozó
névmás. A „quel/quelle...” kérdőszavak helyett használjuk, ha az utána következő főnevet
már nem akarjuk kimondani. Ex.: „J’ai deux pommes. Quelle pomme veux-tu? → Laquelle
veux-tu?” Használható összetett alakban is a prepozíciókkal: auquel, à laquelle, auxquels...
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A névmások helye

A visszaható, tárgyas, részes és a határozói névmások helye.
1. Ha egy ige van a mondatban, akkor a névmás az alany és a ragozott ige között foglal
helyet.
Ex.:Je mange la pomme. → Je la mange.
2. Ha két ige van a mondtaban, akkor a főige előtt áll a névmás, tehát az előtt amelyikre
vonatkozik. Ez a helyzet a futur proche és a passé récent esetében is.
Ex.:Je veux manger la pomme. → Je veux la manger.
Je vais manger la pomme. → Je vais la manger.
Je viens de manger la pomme. → Je viens de la manger.
3. A passé composé esetében a névmás mindig a ragozott segédige előtt áll, ugyanis a
participe passé alak nem ige. Ebben az esetben -a tárgyas névmásoknál- mivel a
tárgy megelőzi az igét egyeztetjük a főnevet a participe passéval.
Ex.:J’ai mangé la pomme. → Je l’ai mangée.
J’ai mangé de la charcuterie ce matin. → J’en ai mangé.
Névmások helye a különböző mondatokban
TU MANGES LA POMME.
Kijelentő
Tu la manges.
Tagadó kijelentő
Tu ne la manges pas.
Kérdő
La manges-tu?
Tagadó kérdő
Ne la manges-tu pas?
Felszólító
Mange-la.
Tiltó
Ne la mange pas.
Felszólító modban a „me” és a „te” névmások „moi” és „toi” alakot vesznek fel.
Ex.: Habille-toi.
Tiltásban már nem.
Ex.: Ne t’habille pas.
Ha más névmás is áll melletük felszólító módban akkor visszaváltanak me-re és te-re.
Ex.: Mettez-m’en.
Ha 2 ige van a mondatban, akkor általában a 2. igére vonatkozik a névmás és a helye
változatlan. TU PEUX MANGER LA POMME.
Tu peux la manger.
Tu ne peux pas la manger.
Peux-tu la manger?
Ne paux-tu pas la manger?
Felszólító és tiltó alakban ezek nem léteznek.

A névmások sorrendje
Mivel több névmás is vonatkozhat egy igére, ezért a névmások adott sorrendben kerülnek az
ige elé.
me
te
le
lui
la
y
en +ÁLLÍTMÁNY
ALANY+ se
leur
nous
les
vous
Ha 2 ige van a mondatban, akkor a névmások sorrendje nem változik, csak a helyük.
ALANY + RAGOZOTT IGE + NÉVMÁS + IGE (amire a névmás vonatkozik).
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