6ème 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
1) Mets les formes verbales au temps demandé
1. Hij (wonen, impft) drie jaar in Nijvel.

Hij woonde….

2. Ik (moeten, beginnen, cond) met die oefening.

Ik zou … moeten beginnen.

3. (Luieren,fut) je graag op het strand?

Zal je …. luieren?

4. We (verzamelen, cond) postzegels.

We zouden … verzamelen.

5. Jullie (sturen, pc) een brief naar jullie vrienden.

Jullie hebben … gestuurd.

6. We (raden, impft) de betekenis van het woord.

We raadden …

7. ('opruimen, impér) je kamer!

Ruim …. op!

8. Ik (horen zingen, pc) de vogels.

Ik heb de vogels horen zingen.

9. Ik (lezen, cond) tijdens de vakantie.

Ik zou … lezen.

10. (komen, prés) je vader ook?

Komt je vader ook?

11. Je (halen, fut) je vriend aan het station om drie uur.

Je zal … halen.

12. (spelen, prés) je met je broer?

Speel je …

13. Hij (geloven, impft) ons niet.

Hij geloofde …

14. Die mensen (praten, impft) over veel over de anderen.

Die mensen praatten …

15. (gaan, impér) naar de dokter!

Ga !

16. (zich 'voorstellen, pc) de leraar in september?

2) Structure de phrase

Heeft de leraar zich … voorgesteld?

Relie les phrases entre elles au moyen d'une conjonction de subordination. Veille
à effectuer les modifications nécessaires dans la structure de la phrase.
1. Als je dit geneesmiddel neemt, zal je vlugger genezen.
2. Zodra het mooi weer is, gaan we op het strand luieren.
3. Sinds ze zich voor het weekend heeft ingeschreven, wil ze altijd moorden oplossen.
4. Daar / aangezien hij het te druk had, kon hij niet komen.
5. Ik heb pijn hoewel ik een pijnstiller heb genomen.
6. Hij gelooft dat hij zal slagen.
7. Weet je of Rita ook meekomt.
8. Zeg het me voordat het is te laat is
9. Ik vraag me af of hij geld verdient.
10. We zullen een vaartocht maken op voorwaarde dat het niet regent.
11. Nu(dat) ik voldoende geld heb, kan ik een bromfiets kopen.
12. Iemand is bij haar komen stelen terwijl ze sliep.
13. Toen jullie op kamp waren, heb ik niet deelgenomen doordat ik in het gips zat.
14. Telkens als mijn ouders musea bezochten, verveelde ik me.
15. Ik geef veel uit zodat ik bijna niets kan sparen.

Replace les compléments dans le bon ordre. Réécris la phrase.
1. Ik las tijdens de vakantie een paar boeken op het strand
2. Mijn broer is de hele namiddag bij de rivier blijven vissen
3. De professor verkocht hem verleden week zijn uitvinding (découverte) op het autosalon.
4. De gemiddelde Belg brengt in het algemeen zijn vakantie in het zuiden door.
5. Ze hielden daar na een lang debat een geheime stemming.
6. De kapitein moet zich soms tegen piraten op zee verdedigen.
7. De Ruyter werd later in een gevecht zwaar gewond.
8. Mijn broer heeft zich verleden zaterdag met koud water in de stroom gewassen.
9. Sommigen volgen geregeld een voetbalwedstrijd op televisie.
10. Je zal hem morgen zijn boek op school terugbrengen.

3) Comparatifs
Complète au moyen du comparatif adéquat
1. Mijn brief is langer dan jouw brief.
2. Die vruchten zijn verser dan de andere.
3. Hij slaapt minder nu dan vroeger.
4. Dat meisje is minder mooi dan je zus. (niet zo mooi als)
5. Die dorpen zijn de prachtigste / het prachtigst.
6. Mijn zoon is even/zo jong als je dochter.

7. Zijn haar worden grijzer dan die van mijn opa.

4)CL: Hoe zullen we ons in de toekomst verplaatsen?
Ton correspondant anversois souhaite te faire découvrir un article sur les modes de transport du
futur. Lis le texte ci-dessous et épingle trois modes de transport respectueux de l’environnement.
Décris pourquoi en français.

Voitures solaires : elles rouleront grâce à l’énergie produite sur les panneaux.
Voitures électriques : elles rouleront grâce à l’électricité et libéreront moins de gaz nocifs
Voitures à vapeur : elles rouleront grâce à de la vapeur d’eau. Elles n’émettront plus de CO2.
Elles ne généreront aucun bruit

