Exercices de révisions de Grammaire
 CORRIGE
I. Hebben / Zijn.
A. Vul in : Complète la théorie.
Hebben ( = Avoir)

Zijn ( = Etre)

Ik heb

Ik ben

Je/ U hebt

Je/ U bent

Heb je ?

Ben je ?

Hebt u ?

Bent u ?

Hij/Ze/Het heeft

Hij/Ze/Het is

We hebben

We zijn

Jullie hebben

Jullie zijn

Ze hebben

Ze zijn

B. Vul in : Complète avec la bonne forme du verbe « être » ou « avoir ».
1. Heeft Jan een broer ?
2. Zijn jullie in dezelfde klas (= dans la même classe) ?
3. We hebben geen fiets.
4. Leo is leuk.
5. Wat is je naam ?
6. Koen heeft een nieuwe gsm.
7. Ik ben gek op Rihanna. (= Je suis fou de Rihanna = J’adore Rihanna)
8. Lea en haar zus zijn in november jarig.
9. Bent u meneer Dupont ?
10. Jullie hebben een grote tuin. (= un grand jardin)
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II. Les déterminants possessifs :
A. Vul in : Complète la théorie.

Français

Néerlandais

Mon, ma, mes

 Mijn

Ton, ta, tes

 Je ou Jouw

Votre, vos (forme polie)

 Uw

Son, sa, ses (pour une fille)

 Haar

Son, sa, ses (pour un garçon)

 Zijn

Notre, nos
-> quand le nom qui suit est en « de »

 Onze

-> quand le nom qui suit est en « het »

 Ons

Votre, vos (pluriel)

 Jullie

Attention, ne pas faire suivre 2X « jullie » :
-> Avez-vous votre livre ?

 Hebben jullie JE boek ?

Leur, leurs

 Hun

-> Zijn of haar ?

Annelie (fille) en haar broer.
Karolien (fille) en haar nichten Lea en Ria.
Peter (garçon) en zijn zussen.
Tom (garçon) en zijn oma.
Bart (garçon) en zijn vriendin Anne.
2

-> Zijn, haar of hun ?

Het huis van Thomas en Thijs (Thomas en Thijs = pluriel) -> Hun huis
De leraar (garçon) van Emma -> Haar leraar
De zussen van Louise (fille) -> Haar zussen
De moeder van Marlies, Robert en Jan (pluriel) -> Hun moeder
De stad van Tom (garçon) -> Zijn stad

-> Traduis :
Leurs amis -> Hun vrienden
Votre maison (forme polie) -> Uw huis
Notre pays -> Ons land (het land)
Notre classe -> Onze klas (de klas)
Ton chien -> Je (= Jouw) hond
Mon école-> Mijn school
Sa ville (à Zoé) -> Haar stad
Son village (à Tom) -> Zijn dorp
Votre oncle (forme pluriel) -> Jullie oom

III. Pose la question sur l’élément souligné :
1. Mijn school ligt in Flône.
Waar ligt je school ?
2. Ik neem elke dag mijn schoolagenda naar school.
Wat neem je elke dag naar school ?
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3. De lessen beginnen om acht uur.
Hoe laat beginnen de lessen ?
4. Mijn opa heet Bart.
Hoe heet je opa ?
5. Ik heb 2 broers.
Hoeveel broers heb je ?
6. Mijn leraar komt uit Spanje.
Waar komt je leraar vandaan ?
7. Mijn vriendin spreekt Arabisch en Italiaans.
Welke talen spreekt je vriendin ?
8. Op woensdag ga ik naar het zwembad.
Op welke dag ga je naar het zwembad ?
9. Ik zit in het derde jaar.
In welk jaar zit je ?
10. Ik sport met de dochter van Maria.
Met wie sport je ?

IV. Complète avec la bonne préposition (met, in, naar, op, van, uit)
1. Er zitten 24 leerlingen in mijn klas.
2. Op donderdag hebben we Frans.
3. Ik leer Latijn op school.
4. Dit is een foto van mijn klas.
5. Ik ga naar school in Flône.
6. Mama houdt van chocolade.
7. Papa is gek op voetbal.
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8. Mijn familie komt uit België.
9. Ik luister graag naar muziek.
10. Jan is op 12 maart jarig.
11. Ik woon in de provincie Namen.
12. Mijn pennenvriend woont in Vlaanderen.
13. Ik heb een zusje van 10 jaar.
14. We gaan met de auto naar school.
15. Lies spreekt Italiaans met haar grootouders.

V. Conjugaison : Traduis les verbes suivants ET indique le radical :
traduction

radical

regarder

kijken

kijk

habiter

Wonen

Woon

s’appeler

Heten

Heet

courir

Rennen = Lopen = Joggen

Ren = Loop = Jog

pouvoir (capacité)

Kunnen

Kan

choisir

Kiezen

Kies

apprendre

Leren

Leer

pouvoir (permission)

Mogen

Mag

étudier

Studeren

Studeer

travailler

Werken

Werk

plonger

Duiken

Duik

parler

Spreken = Praten

Spreek = Praat
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venir

Komen

Kom

skier

Skiën

Ski

manger

Eten

Eet

écrire

Schrijven

Schrijf

lire

Lezen

Lees

écouter

Luisteren

Luister

faire les magasins

Winkelen = Shoppen

Winkel = Shop

dormir

Slapen

Slaap

faire

Doen = Maken

Doe = Maak

rouler à vélo

Fietsen

Fiets

nager

Zwemmen

Zwem

voir

Zien

Zie

jouer

Spelen

Speel

bricoler

Knutselen

Knutsel

se promener

Wandelen

Wandel

chanter

Zingen

Zing

cuisiner

Koken

Kook

voyager

Reizen

Reis

faire de la gym

Turnen =

Aan gymnastiek doen

VI. Le présent : De O.T.T : Conjugue.
1.

Hoe (heten) heet je ?

2. Mijn voornaam (zijn) is Mia.
3. Je (komen) komt uit België.
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Turn =

doe aan gymnastiek

4. (Zitten) Zit je in het tweede jaar ? Nee.
5. Mijn lerares (eten) eet graag chocolade.
6. Wat (drinken) drinkt u graag ?
7. We (drinken) drinken graag thee.
8. (Reizen) Reist u graag, mevrouw ? Ja, heel graag.
9. Tom (lezen) leest strips in het Nederlands.
10. Mijn oma (hebben) heeft 6 katten.
11. Mijn grote zus (willen) wil een nieuwe jurk.
12. Murielle (doen) doet veel aan sport.
13. Lea (kunnen) kan heel goed tennissen.
14. (Gaan) Ga je vaak naar de bioscoop ?
15. Hij (gaan) gaat één keer per maand naar de bioscoop.

VII. Aimer : Houden van OU graag ? Fais des phrases.

1. Lea / haar vriendje
Lea HOUDT VAN haar vriendje.
2. Ik / chocolade
Ik HOUD VAN chocolade.
3. Hij / frieten eten
Hij EET GRAAG frieten.
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4. Mijn vader / niet / horrorfilms
Mijn vader HOUDT NIET VAN horrorfilms.
5. Mijn broer / op de computer spelen
Mijn broer SPEELT GRAAG op de computer.
6. We / zwemmen
We ZWEMMEN GRAAG.
7. Arthur / niet / aan judo doen
Arthur DOET NIET GRAAG aan judo.
8. Mijn zus / niet / school
Mijn zus HOUDT NIET VAN school.
9. Ik / met vriendinnen shoppen
Ik SHOP GRAAG met vriendinnen.
10. Je / naar de bioscoop gaan ?
GA JE GRAAG naar de bioscoop ?

VIII. Commence les phrases par le mot souligné :
( !!! Complément en gras souligné en tête de phrase -> inversion : verbe – sujet )
1.

Thuis – Nederlands – ik - met mama - spreek

Thuis SPREEK IK Nederlands met mama.
2.

mijn turnspullen – vergeet – Soms – ik

Soms VERGEET IK mijn turnspullen.
3.

zijn – veel jongens - er – In mijn klas

In mijn klas ZIJN ER veel jongens.
4.

naar de bioscoop - Vandaag – met Lisa – ik – ga

Vandaag GA ik met Lisa (compl. de manière) naar de bioscoop (compl. de lieu).
5.

Latijn – met meneer Janssen - leert – Op school - Lea

Op school LEERT LEA Latijn met meneer Janssen.

UNE QUESTION ? BESOIN D’AIDE ? N’hésite pas !   rachel.labeye@gmail.com
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IX. Les auxiliaires de mode :  A NE PAS FAIRE MAINTENANT !
(Nous devons encore y travailler, en classe ou à distance, l’avenir nous le dira  )
A. Vul in : Complète. (kunnen / mogen / willen / moeten / zullen / zouden)
Vouloir (volonté)

Pouvoir / Savoir (capacité / possibilité)

Pouvoir (permission)

= WILLEN

= KUNNEN

= MOGEN

Singulier : WIL

Singulier : KAN

Singulier : MAG

Pluriel : WILLEN

Pluriel : KUNNEN

Pluriel : MOGEN

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 !
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.
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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. N’oublie pas : l’infinitif en fin de phrase !!!
1. Que veux-tu faire aujourd’hui ?
Wat WIL je vandaag doen ?
2. J’aimerais jouer en ligne avec mes amis.
Ik ZOU GRAAG met mijn vrienden online spelen.
3. Ma cousine veut faire de l’équitation chaque jour.
Mijn nicht WIL elke dag paardrijden.
4. Que sais-tu faire ?
Wat KAN je doen ?
5. Je sais nager, rouler à vélo et jouer au foot.
Ik KAN zwemmen, fietsen en voetballen (= voetbal spelen).
6. Que peux-tu faire pendant les grandes vacances ? (permission)
Wat MAG je tijdens de zomervakantie doen ?
7. Je peux (permission) faire la grasse matinée.
Ik MAG uitslapen.
8. Je dois écouter mes professeurs.
Ik MOET naar mijn leerkrachten (= leraars = leraren) luisteren.
9. A Flône, nous ne pouvons pas manger en classe.
In Flône MOGEN we niet in de klas eten.
10. L’année prochaine, j’irai skier avec mon meilleur ami.
Volgend jaar ZAL ik met mijn beste vriend gaan skiën.
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