Exercices de révision
Traduis les phrases suivantes :
1. Le samedi, nous allons au cinéma avec nos amis.
2. Habites-tu à Gand ou à Bruxelles ?
3. Nous n’avons pas de gomme.
4. Dans notre classe, il y a 17 garçons et 5 filles.
5. Tu as l’air sportif. Fais-tu beaucoup de sport ?
6. J’aime ma prof de math car elle est souriante.
7. J’ai un nouveau plumier.
8. Je n’habite pas près de l’école.
9. Tom ne parle pas allemand.
10. As-tu une cartouche pour moi ?
11. Mon voisin n’a pas l’air gentil.
12. Mon amie est très grande.
13. Il va à l’école en bus.
14. Nous apprenons le néerlandais avec madame Daens.
15. Je n’aime pas regarder la télé.
16. Dans quelle classe est ton correspondant ?
17. Comment s’appelle ton titulaire ?
18. Combien d’élèves y a-t-il dans ta classe ?
19. 10 élèves apprennent l’anglais dans ma classe.
20. Mon ami parle espagnol à la maison.
21. Quel est ton cours préféré ?
22. Qui n’a pas de colle ?
Mets les phrases suivantes à la négation :
1. Ik heb een nieuwe auto.
2. Jan woont in een dorp.
3. Ik ken je zus.
4. Hij heet Robert.
5. Ik neem mijn lunchpakket mee.
6. Ik heb twee broers.
7. Ze spreken Chinees.
8. Thuis heb ik honden.
9. Maria leest goed.
10. Er zitten 10 leerlingen in mijn klas.
11. De leraar is daar.

12. Jan is dertien.
13. Ilse heeft een boek.
14. Katrien heeft haar boek.
15. Caroline is blij.
16. Katrien is ver van de deur.
17. Ze komt met de fiets naar school.
18. Er is een hond in de klas.
19. Jan draagt een bril.
20. Mijn moeder werkt in een winkel.
Mets le texte suivant à la négation :
Theo is een goede leerling.
Hij komt op tijd op school.
Elke dag neemt hij zijn boeken mee.
Hij antwoordt op de vragen van de leraar.
Hij is lief met zijn klasgenoten en heeft veel vrienden in zijn klas.
Hij draagt een uniform.
Hij spreekt Nederlands tijdens de les.
Hij krijgt mooie punten en zijn leraars zijn blij !
Mets les mots entre () au pluriel :
1. Op school heb ik veel (vriendin)…………………………..
2. Mijn (lievelingsvak)…………………………………zijn Nederlands en wiskunde.
3. Ik heb 3 (kat) …………………………………..
4. Ik spreek 4 (taal) ………………………………..
5. Mijn oma heeft 2 (huis) ………………………………..
6. Mijn neef heeft 5 (hond) ………………………………..
7. Mijn vader heeft 3 (auto) …………………………………..
8. Tom maakt zijn (oefening) …………………………………
9. Ik heb 2 (lepel) ………………………………………. nodig.
10. Heb je veel (brief) …………………………….. gekregen?
Commence les phrases par le mot souligné:
1. Thuis – Nederlands – mama - spreek – ik – met

2. turnspullen – vergeet – Soms – ik – mijn
3. te veel – zijn – jongens- er – klas – In – mijn
4. Vandaag – Lisa – ik – ga – met – bioscoop – naar – de
5. Latijn – meneer - leert – Op – met - Julie – school – Janssen
Quelle(s) langue(s) parles-tu en…/ Welke taal (talen) leer je in ....
…België? ………………………………………………………………………………………….
…Spanje? ………………………………………………………………………………………..
…Italië? ………………………………………………………………………………………..
…Duitsland? ………………………………………………………………………………………..
…Nederland? ………………………………………………………………………………………..
…Engeland? ………………………………………………………………………………………..
…Marokko? ………………………………………………………………………………………..
…Turkije? ………………………………………………………………………………………..

Pose la question sur l’élément souligné:
1. Mijn school ligt in Brussel.
2. Ik neem mijn schoolagenda mee naar school.
3. Vandaag heb ik LO en Frans.
4. Mijn opa heet Bart.
5. Ik heb 2 broers.
6. Mijn leraar ziet er streng uit.
7. Mijn vriendin spreekt Arabisch.
8. Elke woensdag ga ik naar het zwembad.
9. Mijn school ligt in de provincie Luik.
10. Ik sport met de dochter van Maria.
Complète avec la bonne préposition :
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.
14. We gaan ...................... de auto naar school.
15. Lies spreekt Italiaans …………….. haar grootouders.
Les déterminants possessifs:
-> Zijn of haar?
Annelies en ……………….. broer.
Karolien en ..................... nichten Lea en Ria.
Peter en ................... zussen.
Piet en ................... oma.
Bart en ................... vriendin Anne.
->Zijn, haar of hun ?
Het huis van Thomas en Thijs -> …………………… huis
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 malette -> .........................................................
notre cahier -> .........................................................
nos livres -> .........................................................

ton chien -> .........................................................
mon école-> .........................................................

Conjugaison : Traduis les verbes suivants et indique le radical :
regarder
habiter
s’appeler
porter
pouvoir
choisir
apprendre
parler
étudier
travailler
plonger
prendre un bain de soleil
parler
venir
aimer
manger
écrire
lire
écouter
devenir
faire
faire
faire du vélo
nager

voir
jouer
bricoler
chatter
chanter
cuisiner
rire
faire de la gym

Hebben of zijn ?
1. ................... Jan een broer ?
2. .................... jullie in dezelfde klas ?
3. We ........................ geen fiets.
4. Leo ........................ aantrekkelijk.
5. Wat ....................... je naam ?
6. Koen .......................... een nieuwe gsm.
7. Ik ............................. gek op Rihanna.
8. Lea en haar zus .......................... in november jarig.
9. ......................... u meneer Dupont ?
10. Jullie ......................... een grote tuin.

Corrigé :
Traduis les phrases suivantes :
1. Op zaterdag gaan we met onze vrienden naar de bioscoop.
2. Woon je in Gent of in Brussel?
3. We hebben geen gom.
4. In onze klas zijn er 17 jongens en 6 meisjes.
5. Je ziet er sportief uit. Doe je veel aan sport ?
6. Ik houd van mijn lerares wiskunde want ze is lachend.
7. Ik heb een nieuwe pennenzak.
8. Ik woon niet ver van de school.
9. Tom spreekt geen Duits.
10. Heb je een inktbuisje voor mij?
11. Mijn buurjongen ziet er niet lief uit.
12. Mijn vriendin is heel groot.
13. Hij gaat met de bus naar school.
14. We leren Nederlands met mevrouw Daens.
15. Ik kijk niet graag naar tv.
16. In welke klas is je pennenvriend?
17. Hoe heet je klastitularis?
18. Hoeveel leerlingen zitten er in je klas?
19. Tien leerlingen leren Engels in mijn klas.
20. Mijn vriend spreekt Spaans thuis.
21. Wat is je lievelingsvak?
22. Wie heeft geen plakstift?
Mets les phrases suivantes à la négation :
1. ... geen nieuwe auto
2. ... niet in een dorp
3. ...je zus niet.
4. ...Robert niet
5. ...lunchpakket niet mee.
6. ...geen twee broers.
7. ...geen Chinees.
8. ... geen honden.
9. ... niet goed.
10. ... geen 10
11. ... niet daar.
12. ... geen dertien.
13. ... geen boek.
14. ... haar boek niet.

15. ... niet blij.
16. ... niet ver van
17. ...niet met
18. ... geen hond
19. ... geen bril
20. ... niet in een winkel.
Mets le texte suivant à la négation :
Theo is geen goede leerling.
Hij komt niet op tijd op school.
Elke dag neemt hij zijn boeken niet mee.
Hij antwoordt niet op de vragen van de leraar.
Hij is niet lief met zijn klasgenoten en heeft niet veel vrienden in zijn klas.
Hij draagt geen uniform.
Hij spreekt geen Nederlands tijdens de les.
Hij krijgt geen mooie punten en zijn leraars zijn niet blij !
Mets les mots entre () au pluriel :
1. vriendinnen
2. lievelingsvakken
3. katten
4. talen
5. huizen
6. honden
7. auto’s
8. oefeningen
9. lepels
10. brieven
Commence les phrases par le mot souligné:
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 Julie Latijn met meneer Janssen.
Quelle(s) langue(s) parles-tu en…/ Welke taal (talen) leer je in ....
Frans, Nederlands en Duits.
Spaans
Italiaans
Duits
Nederlands
Engels

Arabisch
Turks
Pose la question sur l’élément souligné:
1. Waar ligt je school ?
2. Wat neem je mee naar school ?
3. Wat heb je vandaag?
4. Hoe heet je opa?
5. Hoeveel broers heb je?
6. Hoe ziet je leraar eruit?
7. Wie spreekt Arabisch ?
8. Wanneer ga je naar het zwembad ?
9. In welke provincie ligt je school ?
10. Met wie sport je?
Complète avec la bonne préposition :
1. in
2. op
3. op
4. van
5. naar
6. van
7. op
8. uit
9. naar
10. op
11. in
12. in
13. van
14. met
15. met

Les déterminants possessifs:
-> haar – haar – zijn – zijn – zijn
-> hun – haar – haar – hun – zijn
->

hun vrienden
jullie boekentas
ons schrift

onze boeken
je hond
mijn school

Conjugaison : Traduis les verbes suivants et indique le 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-

prendre un bain de soleil

zonnebaden

zonnebaad-

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-

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-

Hebben of zijn ?
11. heeft
12. zijn
13. hebben
14. is
15. is
16. heeft
17. ben
18. zijn
19. bent
20. hebben

