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Herhalingsopdracht    

1 Choisissez 

2

1  Il y a beaucoup de bouchons, prends .... le train! (tellement/plutôt/assez) 
2  Dépêche-toi, .... tu vas être en retard! (sinon/avant/puis)
3  Aujourd’hui je prends la voiture pour faire mes courses, j’ai .... choses à acheter! (seulement/tant de/en face de) 
4  Il est arrivé ...., à six heures du matin! (tard/de bonne heure/demain) 
5  Ma grand-mère est morte .... dix ans. (pendant/tout de suite/il y a) 
6  Il a acheté .... pour sa mère. (quelquefois/quelque chose/de toute façon)
7  C’est où, le Syndicat d’Initiative? C’est .... de l’église. (environ/entre/en face)
8  Tes amis sont là? Non, pas encore, ils vont arriver .... . (demain/déjà/le lendemain)
9  Il a eu des mauvais résultats à l’école, .... il a bien travaillé. (peut-être/pourtant/vers)

Vul één van de drie woorden in die achter de zin staan. 

2 Complétez  

Vul het schema aan. 

infinitif 

prendre

....

....

....

pouvoir 

....

....

....

être 

....

....

présent passé composé vertaling infinitif 

je ....

tu vas 

ils ....

vous ....

il ....

nous vendons 

vous ....

je ....

vous ....

ils ont

vous ....

nous ....

ils ....

il est venu

j’/je ....

vous ....

tu ....

j’ai fait    

vous ....

j’/je ....

tu ....

j’ai compris   

....

....

....

willen  

....

....

....

lezen  

....

....

....
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A  Combinez.

pain – lait – viande – pommes – champignons – eau – poivre – salade – miel – ail – bière – fraises – vin – sel – beurre – légumes – 
huile d’olive – œufs – sucre – gibier – jambon – melon – farine – herbes – crème – pêches – fromage 

Combineer de ingrediënten hierboven met de gerechten waar u ze bij vindt horen. Noteer ze, met het juiste delend lidwoord 
(dus du, de la, de l’ of des), in het rijtje van uw keuze. Gebruik elk woord minstens één keer. 

3 Combinez et traduisez  

B  Traduisez.

1  een fles olijfolie    6 genoeg peper 
2  geen vlees    7  vier plakken ham 
3  veel room    8  een pak meel 
4  een doos eieren    9  er is geen boter meer 
5  een beetje zout    10  een kilo knoflook

fruitsla soep  quiche pannenkoeken appeltaart stoofpot tosti 

Vertaal de zinnen en benadruk daarbij de cursief gedrukte woorden. 

1  Ik vind dat verhaal erg mooi. 
2  Zij (= Anne en Bruno) hebben dat ongeluk niet gezien. 
3 Heb jij dat tijdschrift al gelezen? 
4  Hij heeft die gids niet begrepen.
5  Wij komen deze winter niet. 
6  Zij (= Sylvie en Marianne) proberen die vragen te beantwoorden. 
7  Kunnen jullie met die computer werken? 

4 Traduisez 

Hoe vraagt/zegt u: 

1  aan uw vriend wat hij vanmiddag gaat doen?     
2  dat uw kinderen voor het avondeten zullen komen?     
3  aan uw vriendin of u haar ergens mee kunt helpen?    
4  dat u koffie nodig hebt? 
5  of u hier fietsen kunt huren? 
6  bij de VVV of ze een folder met wandelingen hebben? 
7  of er een zwembad op de camping is? 
8  hoe u bij het kasteel komt? 
9  tegen een toerist dat hij rechtdoor moet rijden tot aan de stoplichten? 
10  hoe laat het is? 
11  in de winkel dat u aan de beurt bent? 
12  wat u moet kopen? 
13  dat u honger en dorst hebt? 
14  dat u liever een tosti heeft? 
15  dat u graag meteen wilt betalen?

5 Comment dire? 
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16  dat het meel bovenin de kast staat, naast de suiker? 
17  om de suiker door te geven? 
18  dat u de yoghurt niet kunt vinden? 
19  wat de dagschotel is? 
20  om een karaf water? 
21  om de rekening in een restaurant? 
22  wat voor weer het is? 
23  dat het waait? 
24  dat uw rugtas tamelijk zwaar is? 
25  dat u onregelmatige werktijden hebt? 
26  dat u graag knutselt? 
27  dat uw vader met pensioen is? 
28  om een Nederlandse krant? 
29  om een gids van de streek? 
30  of ze postzegels verkopen? 
31  aan uw vriend hoe laat hij opstaat? 
32  van hoe laat tot hoe laat hij werkt? 
33  dat u te laat bent? 

En wat antwoordt u op de vraag:

34  wat u vanmiddag gaat doen? 
35  (van een toerist) hoe hij bij de dichtstbijzijnde bushalte komt? 
36  (in een u totaal onbekende stad) waar het gemeentehuis is? 
37  (op een terras) wat u neemt? 
38  wat u vaak maakt als u vrienden te eten krijgt? 
39  wat voor weer het morgen gaat worden? 
40  of u werkt, en zo ja wat voor werk? 
41  wat u in uw vrije tijd doet? 
42  of u tijdschriften leest, en zo ja welke? 
43  wat u ’s ochtends allemaal doet, en hoe laat?  

5 Comment dire?           


