
1. Les verbes « avoir » et « être » 
 

Complète les phrases suivantes avec la bonne forme verbale de « hebben ». 

Aide-toi du cadre ci-dessous :  

 

hebben – heeft – hebt – heb – hebben – heeft  – heeft – hebben – hebben – heeft 

 

1) Ik heb een hond. 

2) Hij heeft een wagen. 

3) We hebben een televisie. 

4) Je hebt een kat.  

5) Camille heeft blond haar. 

6) Jullie hebben een telefoon. 

7) Mijn broer heeft een computer. 

8) Tom en Nadia hebben vrienden. 

9) Mijn zus heeft een fiets. 

10) We hebben een huis 
 

Complète les phrases suivantes avec la bonne forme verbale de « zijn ». Aide-

toi du cadre ci-dessous. Complète également le cadre avec le vocabulaire. Si tu 

ne sais plus, tu peux t’aider de ton dictionnaire.  

 

 

 
 

1) Ik ben een meisje. Hij is een jongen.  

2) Jullie zijn twintig jaar oud.  

3) Julia is blij.   

4) Bent U meneer Pieters? Ja, ik ben Marc Pieters.  

5) Jean en Marion zijn de grootouders van Camille en Bastien.  

  

 

Vocabulaire : 

Een wagen = une voiture         

Blond haar = des cheveux blonds      

Een computer = un ordinateur 

Een fiets = un vélo 

Een huis = une maison 

bent – zijn – ben – is – zijn – is – ben  

Vocabulaire : 

Een meisje = une fille 

Een jongen = un garçon 

Blij = content(e)  

De grootouders = les grands-parents  



2. La structure de la phrase 

 

Replace les mots dans le bon ordre afin de former des phrases correctes.  

 

 

Veronique. - mijn - heet - moeder 

1) Ma maman s’appelle Veronique.  

Mijn moeder heet Veronique.  

 

twee –  heb – en -  een – broers – zus – ik  

2) J’ai deux frères et une sœur. 

Ik heb twee broers en een zus.  

 

Ik –  in – woon – Brussel. 

3) J’habite à Bruxelles.  

Ik woon in Brussel.  

 

Dimitri – heet – Ik  

4) Je m’appelle Dimitri.  

Ik heet Dimitri.  

 

ben – Ik – elf – oud – jaar 

5) J’ai 11 ans.  

Ik ben elf jaar oud.  

 



 

3. Les vêtements 
(Nous avions commencé cette séquence ensemble. Nous n’avions pas terminé et 

tout n’a pas été corrigé. Il ne faut donc pas hésiter à utiliser le dictionnaire, 

compagnon plus que pratique dans l’apprentissage d’une langue.)  

Tom et Lies partent en vacances. Tom part au ski et Lies se rend à la mer. Qu’ont-ils 

besoin dans leur valise ? Complète la liste de chacun sur les pointillés. Aide-toi des 

mots ci-dessous :  

 

 

 

TOM    

 

 

 

LIES 

De handschoenen  

De muts  

De sjaal 

De mantel  

De laarzen  

De zonnebril  

De rok  

Het badpak  

De sandalen 

De pet 

 de handschoenen – de zonnebril – de muts – de sjaal – de rok 

het badpak – de mantel – de sandalen – de laarzen  – de pet 

 


