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Herhalingsopdracht    

1 Choisissez 

3

1  Le porc/le genou industriel est beaucoup moins bon. 
2  La pollution/l’ordinateur des rivières pose des problèmes. 
3  Quelle est la capitale/la choucroute de votre pays? 
4 Mon meilleur/long copain va se marier. 
5  C’était très amusant, nous avons beaucoup raté/rigolé. 
6  A cette heure il y a la foule/la cravate à La Samaritaine. 
7  Je vais demander un conseil/un oeil à la vendeuse. 
8  Ce livre vient de paraître/essayer. 
9  La prochaine fête/muguet, c’est quand? 
10  Le feu d’artifice/volet commence à 22 heures. 
11  Les amis ont pendu des cartes aux branches/chansons. 
12  Tu as manqué/offert la fête, c’est dommage. 
13  Il faut faire la queue/la voix devant l’entrée du musée. 
14  Je voudrais passer une journée entière/permanente à la plage. 
15  J’ai les billets dans ma poche/mon chœur. 
16  Hier j’ai eu un tournoi de tennis. J’étais crevé/moulant. 
17  Je vais au bureau d’accueil/de compteur pour demander le numéro. 
18  Vous avez mal quelque part/quelque chose? 
19  Une heure plus tard, elle rejoint/garde ses parents. 
20  J’ai un pneu détendu/crevé. 

Kies het juiste woord. 

2 Traduisez 

David vertelt aan zijn collega Annie wat hij heeft gedaan in het weekend. Vul de juiste vorm van het werkwoord in. 

1  Vendredi soir je (naar bed gaan) assez tard. 
2  Après le cinéma, Frédéric et moi, nous (wandelen) en ville. 
3  Alors samedi matin je (opstaan) tard aussi! 
4  Je (wakker worden) vers 11 heures quand ma copine est venue me chercher pour aller chez ses parents qui habitent  
 à la campagne. 
5  Dimanche, nous (wandelen) toute la journée dans le Massif de l’Estérel. 
6  Et toi? Tu (uitrusten)? 
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1  Ik heb niets om aan te trekken!    
2  Niemand is tegen dit plan.     
3  Waarom  pas je die lange zijden rok niet?   
4  Ik heb mijn vakantie in Bretagne doorgebracht.  
5  Hij heeft pas nieuwe schoenen gekocht.   
6  Zij zijn nog nooit op 14 juli in Frankrijk geweest. 
7  Hun nieuwe winkel gaat  op 1 september open. 
8  Ik heb ook nog geen plaats gereserveerd in de Thalys naar Amsterdam. 
9  Wat vindt u van het programma (le programme) van de Groenen in deze streek? 
10  De vrienden hebben de hele dag gevoetbald. 

4 Traduisez  

3 Complétez  

Vul het schema aan. 

infinitif 

....

ouvrir 

....

....

....

dire 

devoir 

....

....

présent passé composé vertaling infinitif 

je sais 

vous ....

nous ....

tu souffres 

ils ....

vous .... 

je ....

tu ....

vous ....

vous ....

j’/je ....

il a mis 

....

tu ....

elles ....

nous ....  

tu es parti 

j’/je ....

....

....

....

....

drinken 

....

....

....

ontvangen 

Vertaal het woord tussen haakjes en zet het  op de juiste plaats. 

1  J’écris une longue lettre. (haar) 
2  Il montre la radio. (hen) 
3  Mon porte-monnaie? J’ai rangé dans mon sac. (hem) 
4  Ma copine arrive ce soir. Je vais chercher à la gare. (haar) 
5  Je n’ai pas dit mon numéro de téléphone. (hun) 
6  Il voudrait offrir ce petit cadeau. (u) 
7  Elle n’a pas vu. (hem) 
8  Les enfants doivent aider. (ons) 
9  J’attends devant l’entrée du musée. (je) 
10  Estelle montre son doigt qui est dans le plâtre. (hun) 

5 Remplissez 
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6 Comment dire en français? 

1  Vraag aan iemand wat hij ergens van vindt. 
2  Zeg dat iemand overdrijft. 
3  Zeg dat u het helemaal geen goed idee vindt. 
4  Zeg dat u het ermee eens bent. 
5  Vraag waarom iemand tegen is. 
6  Vraag wat de hoofdstad is. 
7  Zeg dat het vandaag uw verjaardag is. 
8  Vraag welke dag het Kerstmis is. 
9  Vraag of het morgen een officiële vrije dag is. 
10  Wens iemand een gelukkig nieuwjaar. 
11  Vraag of u kunt passen. 
12  Zeg welke maat u heeft. 
13  Zeg dat (noem een kledingstuk) te strak zit. 
14  Vraag hoe iemand uw nieuwe schoenen vindt. 
15  Stel uw vriend voor elkaar om 10 uur voor de ingang van het museum te ontmoeten. 
16  Stel voor om samen naar de bioscoop te gaan. 
17  Zeg dat u niet kunt op donderdag. 
18  Zeg dat u een afspraak bij de tandarts heeft. 
19  Vraag  aan iemand of hij  een leuk weekend heeft gehad. 
20  Zeg dat u een fijne vakantie hebt gehad. 
21  Zeg dat u één maal per week traint. 
22  Vraag aan iemand of hij goed heeft geslapen. 
23  Zeg dat u ziek bent geweest. 
24  Vraag waar iemand pijn heeft. 
25  Zeg dat u misselijk bent. 
26  Vraag of iets ernstig is. 
27  Zeg dat u (auto)pech heeft. 
28  Vraag hoe laat er een trein gaat naar Amsterdam. 
29  Zeg dat u vol wilt tanken en loodvrij. 
30  Vraag of u moet overstappen. 
31  Vraag een retour Perpignan en reserveer een plaats niet-roken. 
32  Vraag wat er aan de hand is. 
33  Zeg dat 15 augustus dit jaar op donderdag valt. 
34  Zeg dat u gisteravond niet laat naar bed bent gegaan. 


