STAP 4 – exercices supplémentaires

➢ 1. Antwoord ontkennend of bevestigend. Formuleer volledige zinnen.
Bijvoorbeeld:
Lees je een boek dat boeiend is? -> Ja, ik lees een boeiend boek.
1. Shop je graag in een stad die druk is? ___________________________________________
2. Is het Nederlands een taal die mooi is? _________________________________________
3. Neem je een ontbijt dat gezond is? _____________________________________________
4. Leef je in een woning die raar is? ______________________________________________
5. Is dat een voorstel dat interessant is? ___________________________________________
6. Is die verkoper sympathiek? __________________________________________________
7. Leef je in een buurt die aangenaam is? __________________________________________
8. Draag je kleren die versleten zijn? _____________________________________________
9. Is Disneyland een attractie die vaak bezocht wordt?
___________________________________________________________________________
10. Is dit een oefening die moeilijk is? ____________________________________________
11. Koop je graag iets dat duur is? _______________________________________________
12 Hebben de klanten een reactie die positief is_____________________________________
13. Is de Kalvertoren een winkelcentrum dat groot is?
___________________________________________________________________________
14. Hebben mensen een koopkracht die verminderd is?
___________________________________________________________________________
15. Had de kruidenier een functie die sociaal was? __________________________________

➢ 2. Verbuig het adjectief als het nodig is.
Bijvoorbeeld: Een rood tentje

>

Een rood tentje

De wekelijks consumenten
Vers volkorenbrood
Mijn nieuw wijk
Deze breed laan
Een leuk modefilm
De laag prijzen
Deze smal straat
Een groot warenhuis

>
>
>
>
>
>
>
>

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Geen biologisch winkel
Goedkoop melkproducten
Een veilig straat
Mijn nieuw schoenen
Recycleerbaar kleren
Je oud spullen
Hoog hakken
Je bruin mantel
Het uitgebreid assortiment
Deze tijdelijk winkel
Overtuigd klanten

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
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__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

➢ 3. Vul aan : verbuig het adjectief als het nodig is.
De zeer bekend _______ Zeedijk is één van de oudst ______ straten van Amsterdam waar je
allerlei bijzonder ______ Aziatisch ______ zaakjes en eettentjes kunt vinden. Het is echt leuk
______om daar te wandelen.
Mooi ______ kleren gaan kopen is zeker niet de enig ______ formule voor een aangenaam
______ dag. Is dat voor jou wel zo, dan ben je verslaafd ______aan shoppen.
Voor de les sociale ______ wetenschappen ben ik een oud ______ juwelier gaan
interviewen. Hij zei dat zijn gouden ______ tijd voorbij was: De heel hoog ______ prijs van
het goud heeft als gevolg dat steeds minder mensen waardevol ______ juwelen kopen: het
wordt te duur ______. De mensen kopen liever zilveren ______ juwelen of goedkoop ______
sieraden.

➢ 1. De vorming van samengestelde woorden: vertaal.
Bijvoorbeeld:
Een winkelcentrum

>

Un centre commercial

Een studentenkamer

>

__________________________________

De koopkracht

>

__________________________________

Een stripverhaal

>

__________________________________

Een avondles

>
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__________________________________

De speelplaats

>

__________________________________

De verkeersborden

>

__________________________________

De bushalte

>

__________________________________

De buurtwinkels

>

__________________________________

Een taaluitwisseling

>

__________________________________

➢ 2. Vertaal met een samengesteld woord.
Les rues commerçantes

>

__________________________________

La chasse aux bonnes affaires

>

__________________________________

Le magazine de mode

>

__________________________________

L’heure de départ

>

__________________________________

L’heure d’arrivée

>

__________________________________

L’endroit de parking

>

__________________________________

La carte client

>

__________________________________

Des marques de luxe

>

__________________________________

Les catégories de prix

>

__________________________________

➢ 3. Iemand de weg wijzen. Vertaal in een volledige zin.
Bijvoorbeeld: Tourner à gauche aux prochains feux
= Je moet aan de volgende verkeerslichten links afslaan.
Traverser la rue après le rondpoint
___________________________________________________________________________
Tourner à droite au carrefour
___________________________________________________________________________
Prendre la première rue à gauche
___________________________________________________________________________
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Prendre le deuxième sentier à droite
___________________________________________________________________________
Passer devant l’église
___________________________________________________________________________
Traverser après l’arrêt de bus
___________________________________________________________________________

➢ 4. Intonatie. Je hebt de video “Wat als bakkers altijd vriendelijk waren?” bekeken.
Denk weer even aan de bakker tegenover de misdadiger. Herhaal hardop de
zinnen, met de juiste expressie en intonatie.
Meneer, uw pistool!
De kassa voor meneer.
Gemakkelijk parkeerplek gevonden, meneer?
Da’s geen probleem. Ik kuis dat wel even op.
Da’s met de wegenwerken.
De klant is koning.
Het is nogal friskes, hè, voor de tijd van het jaar.
Een zakske voor meneer?
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➢ 5. Zoek vijf woorden in verband met “de weg” en “het verkeer”. Die vijf woorden
worden in spreekwoorden en uitdrukkingen gebruikt. Omcirkel de letter die bij de
uitdrukking past.

b.

K

E

R

K

E

2. De _____________ in het midden laten
= niet overdrijven
a-b-c-d-e

M

3. Alles op één _____________ zetten
= zijn geluk laten afhangen van één ding of
handeling
a-b-c-d-e

a.

K

V

1. Alle _____________ losgooien
= zich helemaal laten gaan
a-b-c-d-e

A

W

M

4. Een probleem uit de ___________ ruimen
= een probleem oplossen
a-b-c-d-e

A

E

E

5. Door _____________ wordt men wijs
= wat je zelf niet weet, kun je van anderen
leren
a-b-c-d-e

R

T

A

G

d.

E

N

c.

e.
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CORRECTIF

➢ 1. Antwoord ontkennend of bevestigend. Formuleer volledige zinnen.
Bijvoorbeeld:
Lees je een boek dat boeiend is? -> Ja, ik lees een boeiend boek.
1. Shop je graag in een stad die druk is? Ja, ik shop graag in een drukke stad.
2. Is het Nederlands een taal die mooi is? Ja, het Nederlands is een mooie taal.
3. Neem je een ontbijt dat gezond is? Nee, ik neem geen gezond ontbijt.
4. Leef je in een woning die raar is? Nee, ik woon niet in een rare woning.
5. Is dat een voorstel dat interessant is? Nee, het is geen interessant voorstel.
6. Is die verkoper sympathiek? Ja, dit is een sympathieke verkoper.
7. Leef je in een buurt die aangenaam is? Ja, ik woon in een aangename buurt.
8. Draag je kleren die versleten zijn? Nee, ik draag geen versleten kleren.
9. Is Disneyland een attractie die vaak bezocht wordt? Ja, Disneyland is een vaak bezochte
attractie.
10. Is dit een oefening die moeilijk is? Nee, dit is geen moeilijke oefening.
11. Koop je graag iets dat duur is? Nee, ik koop niet graag iets duurs.
12 Hebben de klanten een reactie die positief is? Ja, ze hebben een positieve reactie.
13. Is de Kalvertoren een winkelcentrum dat groot is? Ja, de Kalvertoren is een groot
winkelcentrum.
14. Hebben mensen een koopkracht die verminderd is? Ja, ze hebben een verminderde
koopkracht.
15. Had de kruidenier een functie die sociaal was? Ja, hij had een sociale functie.
➢ 2. Verbuig het adjectief als het nodig is.
Bijvoorbeeld: Een rood tentje

>

Een rood tentje

De wekelijks consumenten
Vers volkorenbrood
Mijn nieuw wijk
Deze breed laan
Een leuk modefilm
De laag prijzen
Deze smal straat
Een groot warenhuis

>
>
>
>
>
>
>
>

De wekelijkse consumenten
Vers volkorenbrood
Mijn nieuwe wijk
Deze brede laan
Een leuke modefilm
De lage prijzen
Deze smalle straat
Een groot warenhuis

Geen biologisch winkel
Goedkoop melkproducten
Een veilig straat
Mijn nieuw schoenen
Recycleerbaar kleren
Je oud spullen
Hoog hakken
Je bruin mantel
Het uitgebreid assortiment
Deze tijdelijk winkel
Overtuigd klanten

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
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Geen biologische winkel
Goedkope melkproducten
Een veilige straat
Mijn nieuwe schoenen
Recycleerbare kleren
Je oude spullen
Hoge hakken
Je bruine mantel
Het uitgebreide assortiment
Deze tijdelijke winkel
Overtuigde klanten

➢ 3. Vul aan : verbuig het adjectief als het nodig is.
De zeer bekend bekende Zeedijk is één van de oudst oudste straten van Amsterdam waar je
allerlei bijzonder bijzondere Aziatisch Aziatische zaakjes en eettentjes kunt vinden. Het is
echt leuk leuk om daar te wandelen.
Mooi Mooie kleren gaan kopen is zeker niet de enig enige formule voor een aangenaam
aangename dag. Is dat voor jou wel zo, dan ben je verslaafd verslaafd aan shoppen.
Voor de les sociale sociale wetenschappen ben ik een oud oude juwelier gaan interviewen.
Hij zei dat zijn gouden gouden tijd voorbij was: De heel hoog hoge prijs van het goud heeft
als gevolg dat steeds minder mensen waardevol waardevolle juwelen kopen: het wordt te
duur duur. De mensen kopen liever zilveren zilveren juwelen of goedkoop goedkope
sieraden.

➢ 1. De vorming van samengestelde woorden: vertaal.
Bijvoorbeeld:
Een winkelcentrum

>

Un centre commercial

Een studentenkamer

>

Une chambre d’étudiant

De koopkracht

>

Le pouvoir d’achat

Een stripverhaal

>

Une bande dessinée

STAP 4 – exercices supplémentaires
Een avondles

>

Un cours du soir

De speelplaats

>

La cours de récréation

De verkeersborden

>

Les panneaux de signalisation

De bushalte

>

L’arrêt du bus

De buurtwinkels

>

Les magasins du quartier

Een taaluitwisseling

>

Un échange linguistique

➢ 2. Vertaal met een samengesteld woord.
Les rues commerçantes

>

De winkelstraten

La chasse aux bonnes affaires

>

De koopjesjacht

Le magazine de mode

>

Het modemagazine

L’heure de départ

>

Het vertrekuur

L’heure d’arrivée

>

Het aankomstuur

L’endroit de parking

>

De parkeerplaats

La carte client

>

De klantenkaart

Des marques de luxe

>

Luxemerken

Les catégories de prix

>

De prijsklassen

➢ 3. Iemand de weg wijzen. Vertaal in een volledige zin.
Bijvoorbeeld: Tourner à gauche aux prochains feux
Je moet aan de volgende verkeerslichten links afslaan.
Traverser la rue après le rondpoint
Je moet na de rotonde de straat oversteken.

Tourner à droite au carrefour
Je moet aan het kruispunt rechts afslaan. / Sla aan het kruispunt rechtsaf.

Prendre la première rue à gauche
Neem de eerste straat links. / Je moet de eerste straat links nemen.
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Prendre le deuxième sentier à droite
Neem het tweede pad rechts. / Je moet het tweede pad rechts nemen.

Passer devant l’église
Ga voor de kerk langs. / Je moet voor de kerk langs gaan.

Traverser après l’arrêt de bus
Steek na de bushalte over.
➢ 4. Intonatie. Je hebt de video “Wat als bakkers altijd vriendelijk waren?” bekeken.
Denk weer even aan de bakker tegenover de misdadiger. Herhaal hardop de
zinnen, met de juiste expressie en intonatie.
Meneer, uw pistool!
De kassa voor meneer.
Gemakkelijk parkeerplek gevonden, meneer?
Da’s geen probleem. Ik kuis dat wel even op.
Da’s met de wegenwerken.
De klant is koning.
Het is nogal friskes, hè, voor de tijd van het jaar.
Een zakske voor meneer?
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➢ 5. Zoek vijf woorden in verband met “de weg” en “het verkeer”. Die vijf woorden
worden in spreekwoorden en uitdrukkingen gebruikt. Omcirkel de letter die bij de
uitdrukking past.

b.

K

E

R

K

E

2. De kerk in het midden laten
= niet overdrijven
a-b-c-d-e

M

3. Alles op één kaart zetten
= zijn geluk laten afhangen van één ding of
handeling
a-b-c-d-e

a.

K

V

1. Alle remmen losgooien
= zich helemaal laten gaan
a-b-c-d-e

A

W

M

4. Een probleem uit de weg ruimen
= een probleem oplossen
a-b-c-d-e

A

E

E

5. Door vragen wordt men wijs
= wat je zelf niet weet, kun je van anderen
leren
a-b-c-d-e

R

T

A

G

d.

E

N

c.

e.

