4ème NL 2-2h
Mme DUBOIS L.
Date : 22 juin 2020
Objet : correctif
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-dessous le correctif de la dernière série d’exercices.
Pour toute question ou incompréhension : dubois.leslie@cesstex.be

CORRECTIF
De OTT (l’indicatif présent)
Complète le texte en conjuguant le verbe à l’indicatif présent.

Hoi Maarten,
Hoe gaat (gaan) het met jou? Ik vertel (vertellen) je even hoe
een week bij mij verloopt.
Elke dag sta ik om 7.00 op (opstaan) ik om 7.00. Eerst
ontbijt (ontbijten) ik met twee boterhammen en een kopje chocolademelk.
Daarna neem (nemen) ik een douche,
poets (poetsen) mijn tanden,
en kleed me aan (zich aankleden) .
De school begint (beginnen) om 8.20, ik vertrek
(vertrekken) dus om 8.00. Ik ga (gaan) met de bus
naar school. De lessen stoppen (stoppen) om 12.45.
Ik eet (eten) in de refter en dan praat (praten) ik
met mijn vrienden. Om 13.35 gaan (teruggaan) we naar onze klas terug en we
werken (werken) tot 15.15.
Na de school maak (maken) ik mijn huiswerk.
Op dinsdag heb (hebben) ik basketbaltraining,
op woensdag ga (gaan) ik met mijn broer zwemmen en
op vrijdag komt (komen) mijn beste vriend bij me thuis.
Hij heet (heten) Peter. Hij is (zijn) dol
op computerspelletjes en muziek.

En jij ? Wat doe (doen) je door de week ?
Hoe laat begint (beginnen) de school ? Hoe ga (gaan) je
naar school ? Met de bus ? Heb (Hebben) je een
beste vriend ? Hoe heet (heten) hij ?
Tot ziens,
Fred

La construction de phrases
1) Relie les phrases par en/maar/want ou of.
1. Ik heb drie zussen .....maar............ik heb geen broer.
2. Door de week ga ik naar het zwembad ....en........ ga ik ook naar de
basketbaltraining.
3. Drink je een glas water ...of......... neem je liever een glas limonade?
4. Ik sta elke dag om 7.00 uur .......want..... de school begint om 8.00 uur.
5. Maria eet nooit hamburgers .....want............ ze houdt niet van vlees.

2) Remets les mots dans le bon ordre
Réécris les phrases suivantes en mettant les compléments dans le bon ordre.
Commence ta phrase par les mots soulignés.
Attention à l’ordre des compléments circonstanciels : Temps – Manière – Lieu
1) naar de kermis – vrijdagavond – gaan – Lise en Léa
Lise en Léa gaan vrijdagavond naar de kermis.
2) maakt – Guillaume – voor de Eiffeltoren – foto’s – van de toeristen – de hele dag
Guillaume maakt de hele dag foto’s van de toeristen voor de Eiffeltoren
3) kijken – zullen – zondagnamiddag – naar het dansspektakel van Lore – De ouders
van Carey – in Moeskroen
De ouders van Carey gaan zondagnamiddag naar het dansspektakel van Lore in
Moeskroen kijken
4) met de metro – Mijn broer – elke dag – naar het centrum van Brussel – reist
Mijn broer reist elke dag met de metro naar het centrum van Brussel.
5) volgende week – naar de Ardennen – op kamp – Luca – gaat

Luca gaat volgende week voor drie dagen op kamp naar de Ardennen.
6) voor vier dagen – naar Rome – Mijn ouders en ik – vertrekken – zondag – met het
vliegtuig
Mijn ouders en ik vertrekken zondag voor vier dagen met het vliegtuig naar Rome.
7) fietst – Louis – naar school – met zijn vrienden – elke dag
Louis fietst elke dag met zijn vrienden naar school.
8) zal – een arts- Ik – raadplegen – ben- ziek – ik – omdat.
Ik zal een arts raadplegen omdat ik ziek ben.

La phrase interrogative
Peux-tu retrouver les questions menant aux réponses ci-dessous ?

CA: kennismaken met Herlin
Découvre la courte présentation d’Herlin ci-dessous. (le fichier se trouve également
sur le site de l’école, sous l’appellation AUDIO_Kennismaken Herlin). Complète la
fiche d’identité et réponds aux questions ci-dessous.

kennismaken
HERLIN.mp3

Prénom: Herlin
Age: 15 ans
Ville de résidence: Bruxelles
Passions (2): Basketball - échecs

Quel mot est utilisé en néerlandais pour dire que Herlin est
fan/partisan/passionné d’un certain sport ? liefhebber van
Vrai ou faux ? Corrige en cas d’information inexacte
- Herlin habite loin de l’école

V

F

Il n’habite pas loin de l’école
-

Herlin pratique un sport en équipe à Etterbeek

V

F

-

Herlin est membre d’un club de jeu de dames

V

F

Il était membre d’un club de jeu d’échecs

