EXERCICES DE VOCABULAIRE ET DE GRAMMAIRE.
1. Verbes irréguliers : complète le tableau.
Français

Néerlandais

OVT (sg/pl)

Aux + participe passé

floot, floten
verdwijnen
heeft gelachen
guérir
zag, zagen
grimper
heeft verkocht
se battre
scheen, schenen
bederven

2. Vocabulaire : replace les mots, verbes et expressions suivantes en néerlandais
dans la bonne phrase.
S’occuper de / Faire la grasse matinée / Aller en stage de langues / Avoir raison
Presque personne / Sauf / Punition / Attentif / Rater / La salle d’étude

1. Mijn beste vriend en ik zullen …………………………………………………………………… om ons
Nederlands en Engels te oefenen.
2. Mijn broertje gaat elke dag naar de voetbalclub …………………………………………… op
donderdag.
3. Vanavond moet ik op mijn broertje ………………………………………………… omdat mijn
ouders naar het restaurant gaan.
4. Ik let altijd heel goed op in de klas : ik ben ……………………………………………… .
5. Tijdens de Kerstvakantie zal ik elke morgen ……………………………………………………
omdat ik doodmoe ben.

6. Alleen twee leerlingen op achttien hebben hun huiswerk gemaakt, dus heeft
………………………………………………………………… zijn huiswerk gemaakt !
7. Thomas babbelt altijd in de klas. Gisteren heeft hij nog één keer
………………………………………… gekregen !
8. Ik ben zeker dat ik voor mijn examen zal ………………………………………… : ik heb niets
gestudeerd !
9. « 2 + 2 = 4 ». Ja, dat is juist ! Jij ........................................................................... !
10. Blijf je soms na de school in ............................................................ ? Of ga je
direkt terug naar huis ?
3. Le passé composé et le double infinitif : mets les phrases suivantes au passé
composé.
1. Onze buren praten de hele tijd !
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. De leraar herhaalt het antwoord.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Mijn twee boers leren mij piano spelen.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Haar vader fietst twee uur per dag.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Mijn zusje valt vaak.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Ik moet nog veel studeren.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Ik maak vaak het eten klaar.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Laura reist soms naar Spanje.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Mijn ouders komen dit weekend bij mij werken om mij te helpen.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. L’imparfait : mets les phrases suivantes à l’imparfait.
1. Ik proef altijd de wafels van mijn moeder.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Ze kennen de nieuwe buurman.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Ik heb veel boeken thuis en ik ben er heel trots op.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Elke dag maken we ons huiswerk en we studeren veel !
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Ze let niet goed op in de klas.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. La subordonnée : relie les phrases suivantes avec la bonne conjonction de
subordination en néerlandais.
Parce que / De sorte à ce que (zodat) / Si / Dès que (zodra) / Pendant que
(terwijl)
1. Mijn moeder helpt mij. / Ik kan voor mijn examen slagen.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. We gaan vandaag niet naar buiten . / Het regent te hard.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. We zullen naar buiten kunnen gaan. / We hebben ons huiswerk gemaakt.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Ik ben benieuwd. / Ik zal veel cadeautjes voor mijn verjaardag krijgen.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Mijn vader leest de krant. / Mijn moeder maakt het eten klaar.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CORRIGE.
1. Verbes irréguliers : complète le tableau.
Français
siffler

Néerlandais
fluiten

floot, floten
verdween, verdwenen

disparaître
rire

OVT (sg/pl)

verdwijnen
lachen

grimper
vendre

genas, genazen

zien

heeft gelachen
heeft/is genezen
heeft gezien

klimmen

zag, zagen
klom, klommen

verkopen

verkocht, verkochten

vechten
se battre
sembler, briller

is verdwenen

lachte, lachten

genezen
guérir
voir

Aux + participe passé
heeft gefloten

vocht, vochten

schijnen

heeft verkocht
heeft gevochten
heeft geschenen

scheen, schenen
bedierf, bedierven

gâter

heeft/is geklommen

heeft bedorven

bederven

2. Vocabulaire : replace les mots, verbes et expressions suivantes en néerlandais
dans la bonne phrase.
S’occuper de / Faire la grasse matinée / Aller en stage de langues / Avoir raison
Presque personne / Sauf / Punition / Attentif / Rater / La salle d’étude

1. Mijn beste vriend en ik zullen op taalstage gaan om ons Nederlands en Engels
te oefenen.
2. Mijn broertje gaat elke dag naar de voetbalclub behalve op donderdag.
3. Vanavond moet ik op mijn broertje oppassen omdat mijn ouders naar het
restaurant gaan.
4. Ik let altijd heel goed op in de klas : ik ben aandachtig .
5. Tijdens de Kerstvakantie zal ik elke morgen uitslapen omdat ik doodmoe ben.
6. Alleen twee leerlingen op achttien hebben hun huiswerk gemaakt, dus heeft
bijna niemand zijn huiswerk gemaakt !

7. Thomas babbelt altijd in de klas. Gisteren heeft hij nog één keer strafwerk
gekregen !
8. Ik ben zeker dat ik voor mijn examen zal zakken : ik heb niets gestudeerd !
9. « 2 + 2 = 4 ». Ja, dat is juist ! Jij hebt gelijk !
10. Blijf je soms na de school in de studiezaal ? Of ga je direkt terug naar huis ?
3. Le passé composé et le double infinitif : mets les phrases suivantes au passé
composé.
1. Onze buren praten de hele tijd !
Onze buren hebben de hele tijd gepraat !
2. De leraar herhaalt het antwoord.
De leraar heeft het antwoord herlaald.
3. Mijn twee boers leren mij piano spelen.
Mijn twee broers hebben mij piano leren spelen.
4. Haar vader fietst twee uur per dag.
Haar vader heeft twee uur per dag gefietst.
5. Mijn zusje valt vaak.
Mijn zusje is vaak gevallen.
6. Ik moet nog veel studeren.
Ik heb nog veel moeten studeren.
7. Ik maak vaak het eten klaar.
Ik heb vaak het eten klaargemaakt.
8. Laura reist soms naar Spanje.
Laura is soms naar Spanje gereisd.
9. Mijn ouders komen dit weekend bij mij werken om mij te helpen.
Mijn ouders zijn dit weekend bij mij komen werken om mij te helpen.

4. L’imparfait : mets les phrases suivantes à l’imparfait.
1. Ik proef altijd de wafels van mijn moeder.
Ik proefde ....
2. Ze kennen de nieuwe buurman.
Ze kenden ...
3. Ik heb veel boeken thuis en ik ben er heel trots op.
Ik had ... en ik was ...
4. Elke dag maken we ons huiswerk en we studeren veel !
Elke dag maakten ... en we studeerden ...
5. Ze let niet goed op in de klas.
Ze lette ...

5. La subordonnée : relie les phrases suivantes avec la bonne conjonction de
subordination en néerlandais.
Parce que / De sorte à ce que / Si / Dès que / Pendant que
1. Mijn moeder helpt mij. / Ik kan voor mijn examen slagen.
Mijn moeder helpt mij ZODAT ik voor mijn examen kan slagen.
2. We gaan vandaag niet naar buiten . / Het regent te hard.
We gaan vandaag niet naar buiten OMDAT het te hard regent.
3. We zullen naar buiten kunnen gaan. / We hebben ons huiswerk gemaakt.
We zullen naar buiten kunnen gaan ZODRA we ons huiswerk hebben gemaakt.
4. Ik ben benieuwd. / Ik zal veel cadeautjes voor mijn verjaardag krijgen.
Ik ben benieuwd OF ik veel cadeautjes voor mijn verjaardag zal krijgen.
5. Mijn vader leest de krant. / Mijn moeder maakt het eten klaar.
Mijn vader leest de krant TERWIJL mijn moeder het eten klaarmaakt.

