
- 2 aliments 

 

Het ei 

De melk 

- 4 aliments 

 

De tomaat  

Het vlees 

Het brood  

De kaas  

- 4 aliments 

 

De banaan  

De druif  

De aardbei  

             De meloen  

Eten en drinken = manger et boire 
 

1) Tom voudrait préparer quelques petits plats. Peux-tu l’aider à faire sa liste de 

courses ? Qu’aura-t-il besoin pour chacun de ces plats ? Il y a 4 intrus.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Het ei – de banaan – de tomaat – de wafel – de druif – de aardbei – de meloen – het vlees –  

het snoepje – het brood – de vis – de spinazie – de kaas – de melk 



2) C’est le début de l’année. Sarah et Tom viennent de se rencontrer. Dans le 

réfectoire, ils mangent leur repas de midi en discutant de leurs goûts 

alimentaires. Lis attentivement le dialogue et répond aux questions par VRAI 

ou FAUX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Sarah aime manger du poulet avec de la salade et des frites.                 VRAI  

b) Tom n’aime pas manger des spaghettis.         FAUX  

c) Tom n’aime pas les chicons.        VRAI  

d) Le dessert préféré de Sarah est une glace avec des fruits.               FAUX  

e) Tom n’aime pas les bonbons.        FAUX  

  

    

Tom :  Wat eet je graag Sarah ?  

   Sarah :  Ik eet graag kip met sla en frieten. En jij ?  

   Tom :  Ik eet graag spaghetti.  

Sarah : Spaghetti ? Dat is lekker… En wat eet je niet graag ? 

Tom :  Ik eet niet graag witloof. En jij, wat eet je niet graag?  

Sarah : Ik eet niet graag  spruitjes. 

Tom :  En eet je graag fruit ?  

Sarah : Ja ik eet graag fruit maar ik eet liever snoepjes.  

   Tom :  Ja natuurlijk! Ik ook!       Snoepjes en chocolade. 

   Sarah : Mmmmh, dat eet ik ook graag. 



La structure de la phrase 

Replace les mots suivants dans le bon ordre afin de traduire les phrases 

du français vers le néerlandais. Il y a des intrus, des mots dont tu n’auras 

pas besoin pour former la phrase.  

 

 

 

1) Bieke porte un chapeau et un T-shirt. 

Bieke draagt een hoed en een T-shirt.  

 

en een paar laarzen. – een rok – Kim – een trui – draagt      

 

2) Kim porte un pull, une jupe et une paire de bottes. 

Kim draagt een trui, een rok en een paar laarzen.  

 

een spijkerbroek – draagt – een hemd – Denis – een das en een vest. – een horloge 

 

3) Denis porte un jeans, une chemise, une cravate et un manteau. 

Denis draagt een spijkerbroek, een hemd, een das en een jas.  

 

en sandalen. – een badpak – Nicolas – een badmuts – draagt  

 

4) Nicolas porte un maillot, un bonnet de bain et des sandales brunes. 

Nicolas draagt een badpak, een badmuts en bruine sandalen.  

 

draagt – Kim – ze – een paar schoenen – een broek. 

 

5) Kim porte des chaussures noires et un pantalon gris. 

Kim draagt zwarte schoenen en een grijze broek.  

  

draagt – en een T-shirt – Bieke – een hoed – een trui 

 

en een paar laarzen – een rok – Kim – een trui – draagt – drinkt     

 

een spijkerbroek – draagt – een hemd – Denis – een das en een jas – een horloge 

 

en - sandalen – een badpak – Nicolas – een badmuts – draagt - bruine 

 

draagt – en -  zwarte - Kim – ze – schoenen – een - broek - grijze 

 



De familie = la famille  

Réponds aux questions en néerlandais en faisant des phrases 

complètes. (Exemple : Sean is de vader van Jean.) 

 

1-Wie is Sean? (Elisabeth) (Qui est Sean par rapport à Elisabeth ?) 

Sean is de man van Elisabeth.  

2-Wie is Lucas?( Alexandra) 

Lucas is de zoon van Alexandra.  

3-Wie is Jessica? (Angelina) 

Jessica is de dochter van Angelina.  

4-Wie is Justine? (Sean) 

Justine is de kleindochter van Sean.  

5-Wie is Elisabeth? (Walter) 

Elisabeth is de grootmoeder van Walter.  

Choisis parmi les mots suivants :  

- De moeder 

- De kleindochter 

- De kleinzoon 

- De oom 

- De grootvader 

- De dochter 

- De nicht 

- De man  

- De zoon  

 


