Reprise des cours à partir du jeudi 28 mai – Néerlandais- 2B

Exercices de révision : OTT et VTT
OTT : RAPPEL

EXERCICES

Choisis la bonne terminaison
1. Ik spreek twee talen.
2. Hij komt nooit op zaterdag.
3. Je woont in de provincie Antwerpen.
4. Erika drinkt een glas water.
5. Het regent hard vandaag.

Conjugue au présent
1. Ik (kijken) vaak naar TV.
2. In het weekend (slapen) hij tot 10.00 uur.
3. Anneleen (zingen) heel goed.
4. Mijn vader en ik (gaan) elke woensdag naar het zwembad.
5. Jullie (maken) je huiswerk.
6. Je (zwemmen) heel snel.
7. Cindy (opbellen) haar moeder.
8. Ik (luisteren) naar muziek.

9. Vader (koken) elke vrijdag spaghetti.
10. Vandaag (lezen) ik een roman voor mijn les Frans.
11. Meneer Vanderpoorte (kopen) elke morgen een krant.
12. De leerlingen van mijn klas (praten) te veel.
13. Elke dag (nemen) hij de bus.
14. Mijn beste vriendin (terugkomen) om 13.00 naar huis.
15. Je (spelen) voetbal op donderdagnamiddag.
1. Ik kijk vaak naar TV.
2. In het weekend slaapt hij tot 10.00 uur.
3. Anneleen zingt heel goed.
4. Mijn vader en ik gaan elke woensdag naar het zwembad.
5. Jullie maken je huiswerk.
6. Je zwemt heel snel.
7. Cindy belt haar moeder op.
8. Ik luister naar muziek.
9. Vader kookt elke vrijdag spaghetti.
10. Vandaag lees ik een roman voor mijn les Frans.
11. Meneer Vanderpoorte koopt elke morgen een krant.
12. De leerlingen van mijn klas praten te veel.
13. Elke dag neemt hij de bus.
14. Mijn beste vriendin komt om 13.00 naar huis terug.
15. Je speelt voetbal op donderdagnamiddag

VTT: Rappel

Exercices

Conjugue au VTT
Verleden week heb ik mijn verjaardag gevierd (vieren) en
heb ik een feest georganiseerd (organiseren).
Ik heb veel vrienden uitgenodigd (uitnodigen).
Mijn moeder heeft het eten klaargemaakt (klaarmaken).
Ik heb de tafel gedekt (dekken).
In de namiddag hebben de jongens op internet gesurft (surfen)
en hebben de meisjes in de tuin gespeeld (spelen).
We hebben ook naar mijn nieuwe cd’s geluisterd. (luisteren)
Daarna heeft iedereen veel gedanst (dansen).
Mijn vader heeft veel foto’s gemaakt. (maken).
Ik heb me goed geamuseerd (amuseren).
Maar dan heb ik mijn kamer opgeruimd(opruimen) en
heeft mijn moeder de keuken schoongemaakt (schoonmaken).
Ik heb nog mijn penvriendin opgebeld (opbellen) en
ik heb alles verteld (vertellen).
We hebben 50 minuten samen gepraat (praten) !

Qu’a fait Wim la semaine dernière ?

1. Op maandag heeft Wim zijn huiswerk gemaakt.
2. Op dinsdag heeft Wim een krant gelezen.
3. Op woensdag heeft Wim gefietst.
4. Op donderdag heeft Wim de tafel gedekt.
5. Op vrijdag heeft Wim voetbal gespeeld.
6. In het weekend heeft Wim naar muziek geluisterd en afgewassen.

De OVT van hebben en zijn (Kendoe pagina 170)

Zaterdagnamiddag:

Zaterdag vóór het feestje:

Zaterdagavond tijdens het feestje:

Regarde les verbes surlignés dans le texte. Il s’agit des verbes venant des
infinitifs…hebben………… et………zijn…..
Peux-tu compléter le tableau ci-dessous ?

Exercices Kendoe page 172

Conjugue à l’OVT (= imparfait)

Woordenschatoefening (Kendoe p.150)

Rappel de 1ère année : le futur

Mets les phrases suivantes au futur (Kendoe page 231)

Ecris 2 phrases au futur en utilisant le vocabulaire des activités chez un ami
Pas de réponse standard

Reprends ces phrases, et écris-les désormais au présent et au passé composé
(change éventuellement le complément de temps).
Pas de réponse standard

Rappel: le conditionnel présent
Observe les verbes ci-dessous, conjugués au conditionnel présent. Que peux-tu en
déduire ?
« An : Laten we naar een café gaan. Ik zou graag een fruitsapje drinken.
Marie: Ik zou liever naar een restaurant gaan. Daar kunnen we eten. Ik zou graag pasta
eten.
Nicolas: Oké! Daar gaan we!”

Formation:
ZOU

+ …infinitif…………….. (fin de proposition) ➔ au singulier

ZOUDEN

+ ……infinitif………… (fin de proposition) ➔ au pluriel

Remarque : le souhait et la préférence :
Pour exprimer un souhait, on ajoute, après l’auxiliaire, le mot «……graag…….. »
Ex : Ik zou graag een enveloppe hebben (j’aimerais/je souhaiterais)

Pour exprimer une préférence, on ajoute, après l’auxiliaire, le mot « ……liever……»
Ex : Ik zou liever naar de kermis gaan (je préférerais)

Exercices:
A. Conjugue les phrases suivantes au conditionnel présent
1. Ze eten pannenkoeken op de dijk.
Ze zouden pannenkoeken op de dijk eten.
2. Ik ruim al de kamers op.
Ik zou al de kamers opruimen.
3. Lezen jullie elke dag de krant ?
Zouden jullie elke dag de krant lezen ?
4. Je helpt je broers in de tuin.
Je zou je broers in de tuin helpen.
B. Utilise les éléments donnés pour exprimer le souhait ou la préférence
1. naar Disneyland gaan (SOUHAIT – 1PS)
Ik zou graag naar Disneyland gaan.
2. Engels spreken (PREFERENCE – 3 PS)
Hij zou liever Engels spreken.

C. Reprends les phrases de l’exercice précédent (activité chez un ami) et réécris-les au
conditionnel

Pas de réponse standard

Rappel : les déterminants possessifs

D. Choisis le bon déterminant possessif

1. Jos: Zijn..... haar is lang en gekruld.
2. Ik: Mijn.. moeder heet Katrien en heeft kort blond haar.
3. We: Onze.. hond is heel aardig.
4. Bert en Mieke: Ik ken hun ouders, ze zijn erg aardig en vriendelijk.
5. Jullie: Waar is jullie auto ?
6. Je: Wat is je/jouw vader vriendelijk !
7. Katrien: Haar ogen zijn lichtgroen en haar haar is ros. (roux)
8. Je: Je/jouw broer ziet er vriendelijk uit.
9. We : Vandaag is onze vader erg moe.
10. John: Nu ruimt hij zijn kamer op.
11. Jullie: Jullie wonen in jullie nieuwe appartement.

Complète avec le déterminant possessif qui correspond au sujet
1. Hij speelt elke dag voetbal met …zijn…..club.
2. Ze zwemt graag op woensdagnamiddag met .....haar.............vriendin.
3. Tom houdt veel van ......zijn.............familie.
4. Zij gaat naar .......haar............lieve oom. (oncle)
5. Ik vind .....mijn........schooltas niet meer.
6. Op vrijdag ga je niet naar .....je...... training.
7. Els en Fred praten vaak met .....hun.........ouders.
8. Kookt U nooit met ....uw.............vrouw?
9. Ik luister vaak naar ......mijn...........lievelingszanger.
10. Thuis spreken we Frans. Frans is dus ....onze.........moedertaal.

