3de jaar Nederlands T2
Exercices de révisions
1) Commence les phrases par le mot souligné : ( !!! Complément en tête de phrase ->
inversion : verbe – sujet)
1. Thuis – Nederlands – ik - met mama - spreek
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. mijn turnspullen – vergeet – Soms – ik
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3. zijn – te veel jongens - er – In mijn klas
…………………………………………………………………………………………………………………………………
4. naar de bioscoop - Vandaag – met Lisa – ik – ga
…………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Latijn – met meneer Janssen - leert – Op school - Lea
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2) Pose la question sur l’élément souligné :
1. Mijn school ligt in Flône.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Ik neem mijn schoolagenda mee naar school.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Vandaag heb ik wiskunde, godsdienst, LO, Nederlands en Frans.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Mijn opa heet Bart.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Ik heb 2 broers.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Mijn vriendin spreekt Arabisch.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Elke woensdag ga ik naar het zwembad.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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8. Ik woon in de provincie Luik.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Ik sport met de dochter van Maria.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
3) Complète avec la bonne préposition (met, in, naar, op, van, uit)
1. Er zitten 24 leerlingen …………… mijn klas.
2. ………… woensdag hebben we Frans.
3. Ik leer Latijn ………… school.
4. Dit is een foto …………… mijn klas.
5. Ik ga …………… school in Flône.
6. Mama houdt ……………… chocolade.
7. Papa is gek …………………… voetbal.
8. Mijn familie komt ………………… België.
9. Ik luister graag …………………… muziek.
10. Jan is ...................... 12 maart jarig.
11. Ik woon ................... de provincie Namen.
12. Mijn pennenvriend woont ................... Vlaanderen.
13. Ik heb een zusje ...................... 10 jaar.
14. We gaan ...................... de auto naar school.
15. Lies spreekt Italiaans ……………… haar grootouders.
5) Les déterminants possessifs :
-> Zijn of haar ?
Annelies en ……………….. broer.
Karolien en ..................... nichten Lea en Ria.
Peter en ................... zussen.
Tom en ................... oma.
Bart en ................... vriendin Anne.
-> Zijn, haar of hun ?
Het huis van Thomas en Thijs -> …………………… huis
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De leraar van Emma -> ........................ leraar
De zussen van Louise -> ...................... zussen
De moeder van Marlies, Robert en Jan -> ................. moeder
De stad van Tom -> ......................... stad
-> Traduis :
leurs amis -> ...................................................................
votre mallette -> …......................................................
notre cahier -> .............................................................
nos livres -> ...................................................................
ton chien -> ....................................................................
mon école-> .....................................................................
6) Conjugaison : Traduis les verbes suivants ET indique le radical :
traduction
regarder

kijken

radical
kijk-

habiter
s’appeler
porter
pouvoir
choisir
apprendre
parler
étudier
travailler
plonger
parler
venir
aimer
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manger
écrire
lire
écouter
devenir
faire
faire
faire du vélo
nager
voir
jouer
bricoler
chatter
chanter
cuisiner
rire
faire de la gym
7) Hebben of zijn ? Complète.
1. ................... Jan een broer ?
2. .................... jullie in dezelfde klas ?
3. We ........................ geen fiets.
4. Leo ........................ grappig.
5. Wat ....................... je naam ?
6. Koen .......................... een nieuwe gsm.
7. Ik ............................. gek op Rihanna.
8. Lea en haar zus .......................... in november jarig.
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9. ......................... u meneer Dupont ?
10. Jullie ......................... een grote tuin.
8) Le présent : De O.T.T : Conjugue.
1. Hoe (heten) ………………………… je ?
2. Mijn voornaam (zijn) ………………… Mia.
3. Ik (komen) …………………………… uit België.
4. (zitten) ……………………………… je in het tweede jaar ? Nee.
5. Mijn lerares (eten) ……………………… graag chocolade.
6. Wat (drinken) ……………………………… u graag ?
7. Ik (drinken) ……………………… graag thee.
8. (reizen) ……………………… u graag, mevrouw ? Ja, heel graag.
9. Tom (lezen) ………………………… strips in het Nederlands.
10. Mijn oma (zijn) ……………………… 65 jaar oud.
11. Mijn grote zus (wonen) ………………………… in Zwitserland.
12. Murielle (doen) ……………………………………… veel aan sport.
13. Lea (hebben) ………………………………… een tennisbaan thuis.
14. (gaan) ……………………………… je vaak naar de bioscoop ?
15. Ik (gaan) ………………………… één keer per maand naar de bioscoop.
9) Aimer : Houden van ou graag ? Fais des phrases.
1. Lea / haar vriendje
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Ik / pure chocolade
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Hij / frieten eten
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Mijn vader / niet / horrorfilms
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Mijn broer / op de computer spelen
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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6. We / zwemmen
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Arthur / aan judo doen
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Mijn zus / niet / school.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Ik / shoppen
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Je / naar de bioscoop gaan ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10) Les auxiliaires de mode : kunnen / mogen / willen / moeten / zullen / zouden.
A. Vul in : Complète.
Vouloir (volonté)
=
Singulier :
Pluriel :

Pouvoir / Savoir (capacité
/ possibilité)
=

Pouvoir (permission)
=
Singulier :

Singulier :

Pluriel :

Pluriel :
Devoir (obligation)

Futur

Conditionnel

=

=

=

Singulier :

Singulier :

Singulier :

Pluriel :

Pluriel :

Pluriel :

NB : L’infinitif se met toujours …………………………………………………………………
B. Vervoeg : Conjugue.
1. Ik (willen) ……………………………… naar de bowling gaan.
2. Mijn kleine zus (willen) …………………………… met mij spelen.
3. Mijn ouders (willen) ………………………………… op vakantie gaan.
4. Tom (kunnen) ………………………………… muurklimmen.
5. Mijn moeder (kunnen) …………………………… drie talen spreken.
6. Je (kunnen) …………………………… goed tekenen !
7. Je (moeten) ……………………………… je best doen.
8. Lisa (moeten) ………………………… haar huiswerk maken.
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9. Jullie (moeten) ………………………… Nederlands spreken.
10. Wat (mogen) ………………………… jullie nu doen ?
11. (Mogen) …………………………… Lea naar de kermis gaan ?
12. Ik (mogen) ………………………… niet naar het feest gaan.
13. We (zouden) ………………………… graag een wandeling maken.
14. Ik (zouden) ………………………… graag gaan shoppen.
15. We (zullen) ………………………… tijdens de zomervakantie naar zee gaan.
16. Lea (zullen) ………………………………… in september naar een concert gaan.
C. Vertaal : Traduis.
1. Que veux-tu faire aujourd’hui ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. J’aimerais jouer en ligne avec mes amis.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Ma cousine veut faire de l’équitation chaque jour.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Que sais-tu faire ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Je sais nager, rouler à vélo et jouer au foot.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Que peux-tu faire pendant les vacances ? (permission)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Je peux (permission) aller au lit tard.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Je dois arriver à l’heure à l’école.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
9. A Flône, nous devons porter des vêtements décents.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
10. L’année prochaine, j’irai skier avec mon meilleur ami.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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3de jaar Nederlands T2
Exercices de révisions : Correctif
1) Commence les phrases par le mot souligné : (inversion)
1. Thuis spreek ik Nederlands met mama.
2. Soms vergeet ik mijn turnspullen.
3. In mijn klas zijn er te veel jongens.
4. Vandaag ga ik met Lisa naar de bioscoop.
5. Op school leert Lea Latijn met meneer Janssen.

2) Pose la question sur l’élément souligné :
1. Waar ligt je school ?
2. Wat neem je mee naar school ?
3. Wat heb je vandaag ? / Welke vakken heb je vandaag ?
4. Hoe heet je opa ?
5. Hoeveel broers heb je ?
6. Wie spreekt Arabisch ?
7. Wanneer ga je naar het zwembad ?
8. Waar woon je ? / In welke provincie woon je ?
9. Met wie sport je ?

3) Complète avec la bonne préposition :
1. in

6. van

11. in

2. op

7. op

12. in

3. op

8. uit

13. van

4. van

9. naar

14. met

5. naar

10. op

15. met

4) Les déterminants possessifs :
-> haar – haar – zijn – zijn – zijn
-> hun – haar – haar – hun – zijn
-> hun vrienden
jullie boekentas
ons schrift
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onze boeken
je hond
mijn school

5) Conjugaison : Traduis les verbes suivants ET indique le radical :
Traduction

Radical

regarder

kijken

kijk-

habiter

wonen

woon-

s’appeler

heten

heet-

porter

dragen

draag-

vouloir

willen

wil-

choisir

kiezen

kies-

apprendre

leren

leer-

parler

spreken

spreek-

étudier

studeren

studeer-

travailler

werken

werk-

plonger

duiken

duik-

parler

spreken / praten

spreek- / praat-

venir

komen

kom-

aimer

houden van

houd-

manger

eten

eet-

écrire

schrijven

schrijf-

lire

lezen

lees-

écouter

luisteren

luister-

devenir

worden

word-

faire

doen

doe-

faire

maken

maak-

faire du vélo

fietsen

fiets-

nager

zwemmen

zwem-
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voir

zien

zie-

jouer

spelen

speel-

bricoler

knutselen

knutsel-

chatter

chatten

chat-

chanter

zingen

zing-

cuisiner

koken

kook-

rire

lachen

lach-

faire de la gym

turnen

turn-

6) Hebben of zijn ? Complète.
1. heeft
2. zijn
3. hebben
4. is
5. is
6. heeft
7. ben
8. zijn
9. bent
10. hebben

8) Le présent : De O.T.T : Conjugue.
1. Hoe (heten) heet je ?
2. Mijn voornaam (zijn) is Mia.
3. Ik (komen) kom uit België.
4. (zitten) Zit je in het tweede jaar ? Nee.
5. Mijn lerares (eten) eet graag chocolade.
6. Wat (drinken) drinkt u graag ?
7. Ik (drinken) drink graag thee.
8. (reizen) Reist u graag, mevrouw ? Ja, heel graag.
9. Tom (lezen) leest strips in het Nederlands.
10. Mijn oma (zijn) is 65 jaar oud.
11. Mijn grote zus (wonen) woont in Zwitserland.
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12. Murielle (doen) doet veel aan sport.
13. Lea (hebben) heeft een tennisbaan thuis.
14. (gaan) Ga je vaak naar de bioscoop ?
15. Ik (gaan) ga één keer per maand naar de bioscoop.

9) Aimer : Houden van ou graag ? Fais des phrases.
1. Lea houdt van haar vriendje.
2. Ik houd van pure chocolade.
3. Hij eet graag frieten.
4. Mijn vader houdt niet van horrorfilms.
5. Mijn broer speelt graag op de computer.
6. We zwemmen graag. OU We houden van zwemmen.
7. Arthur doet graag aan judo.
8. Mijn zus houdt niet van school.
9. Ik shop graag. OU Ik houd van shoppen.
10. Ga je graag naar de bioscoop ?

10) Les auxiliaires de mode : kunnen / mogen / willen / moeten / zullen / zouden.
A. Vul in : Complète.
Vouloir (volonté)
= willen
Singulier : wil
Pluriel : willen

Pouvoir / Savoir (capacité
/ possibilité)
= kunnen

Pouvoir (permission)
= mogen
Singulier : mag

Singulier : kan

Pluriel : mogen

Pluriel : kunnen
Devoir (obligation)

Futur

Conditionnel

= moeten

= zullen

= zouden

Singulier : moet

Singulier : zal

Singulier : zou

Pluriel : moeten

Pluriel : zullen

Pluriel : zouden

NB : L’infinitif se met toujours en fin de phrase.

B. Vervoeg : Conjugue.
1. Ik (willen) wil naar de bowling gaan.
2. Mijn kleine zus (willen) wil met mij spelen.
3. Mijn ouders (willen) willen op vakantie gaan.
4. Tom (kunnen) kan muurklimmen.
5. Mijn moeder (kunnen) kan drie talen spreken.
6. Je (kunnen) kan goed tekenen !
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7. Je (moeten) moet je best doen.
8. Lisa (moeten) moet haar huiswerk maken.
9. Jullie (moeten) moeten Nederlands spreken.
10. Wat (mogen) mogen jullie nu doen ?
11. (Mogen) Mag Lea naar de kermis gaan ?
12. Ik (mogen) mag niet naar het feest gaan.
13. We (zouden) zouden graag een wandeling maken.
14. Ik (zouden) zou graag gaan shoppen.
15. We (zullen) zullen tijdens de zomervakantie naar zee gaan.
16. Lea (zullen) zal in september naar een concert gaan.

C. Vertaal : Traduis.
1. Wat wil je vandaag doen ?
2. Ik zou graag online met mijn vrienden spelen.
3. Mijn nicht wil elke dag paardrijden.
4. Wat kan je doen ?
5. Ik kan zwemmen, fietsen en voetballen / voetbal spelen.
6. Wat mag je tijdens de vakantie doen ?
7. Ik mag laat naar bed gaan.
8. Ik moet op tijd op school aankomen.
9. In Flône moeten we fatsoenlijke kleren dragen.
10. Volgend jaar zal ik met mijn beste vriend gaan skiën.
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