Exercices sur les temps

A. Mets le verbe à l'impft (plur) et au participe passé
1. beslissen
2. wonen
3. werken
4. kosten
5. beantwoorden
6. tennissen
7. beven
8. reizen
9. bestellen
10. verdienen

beslisten
woonden
werkten
kostten
beantwoordden
tennisten
beefden
reisden
bestelden
verdienden

beslist
gewoond
gewerkt
gekost
beantwoord
getennist
gebeefd
gereisd
besteld
verdiend

B. Donne l'OVT et le pp des verbes suivants:
- antwoorden
antwoordden
geantwoord
- maken
maakte
gemaakt
- reizen
reisde
gereisd
- dromen
droomde
gedroomd
- tikken
tikte
getikt
- bellen
belde
gebeld (be- ici n’est pas un préfixe, mais le radical du verbe)
- amuseren
amuseerde
geamuseerd
- stoppen
stopte
gestopt
- praten
praatte
gepraat
- stellen
stelde
gesteld
- veranderen
veranderde
veranderd
- beloven
beloofde
beloofd
C. Quel est l'infinitif?
- vul
vullen
- dek
dekken
- geloof
geloven
- beef
beven
- verhuis
verhuizen
D. Forme l'imparfait et le participe passé des verbes suivants
- hengelen

hengelde

gehengeld

- spelen

speelde

gespeeld

- sturen

stuurde

gestuurd

- leiden

leidde

geleid

- opruimen

ruimde op

opgeruimd

- dekken

dekte

gedekt

- halen

haalde

gehaald

- verzamelen

verzamelde

verzameld

- uitnodigen

nodigde uit

uitgenodigd

E. Met au plus-que-parfait. Attention au choix de l'auxiliaire
1. Ik (gaan) gisteren naar zee.
2. Wat (gebeuren) er?
3. Ik (beginnen) met die oefening.
4. Zij (terugkomen) twee weken geleden.
5. Je (wandelen) de hele dag in de stad.

Ik was …. gegaan.
Wat was er gebeurd?
Ik was … begonnen
Zij waren …. teruggekomen
Je had ….. gewandeld

6. We (zeilen) naar de haven.
7. Hij (vergeten) je naam.
8. Jullie (fietsen) tot de stad.
9. Hij (sterven) twee jaar geleden.

we waren … gezeild
Hij was …. vergeten
jullie waren ….. gefietst
hij was ….. gestorven

F. Mets les verbes au temps demandé. Recopie la phrase
1. U ('opendoen, prés) de deur
2. Mijn vader (willen, pc) de krant lezen
3. Mijn ouders (reizen, pc) veel.
4. (Vertellen, prés) je morgen het verhaal?
5. Hij (geloven, impft) niet.
6. Ik (‘invullen, pc) het formulier.
7. Wat (doen, cond) we?
8. De situatie (veranderen, pc) niet veel.
9. Ik (veranderen, pc) de remmen van mijn fiets.
10. Waarover (dromen, prés) je ?
11. Hij (leven, impft) zeer oud.
12. Waar (fietsen, pc)jullie naartoe ?
13. We (wandelen, pc) in de stad.
14. We (wandelen, pc) naar de stad.
15. Wat (doen, fut) je?
16. Je (moeten doen, con) dat.
17. De toeristen (bewonderen, impft) de schilderijen.
18. Jullie (fietsen, impft) de hele dag
19. (Vertrekken, prés) je met de trein?
20. (Durven, impft) jullie dat doen?
21. Je (zich 'voorstellen, fut) zeker.
22. (Bezoeken, cond.) hij Amsterdam ?
23. De Duitsers (vergassen, impft) de Joden.
24. Wat (ontdekken, pc) je?

U doet de deur open.
Mijn vader heeft de krant willen lezen.
Mijn ouders hebben veel gereisd.
Vertel je …
Hij geloofde niet.
Ik heb … ingevuld.
Wat zouden we doen?
De situatie is … veranderd.
Ik heb …. veranderd.
Waarover droom je?
Hij leefde ….
Waar zijn jullie … gefietst.
We hebben …. gewandeld.
We zijn …. gewandeld.
Wat zal je doen?
Je zou dat moeten doen.
De toeristen bewonderden…
Jullie fietsten…
Vertrek je …
Durfden jullie….
Je zal je … voorstellen.
Zou hij …. bezoeken?
De Duisters vergasten …
Wat heb je ontdekt?

G. Mets les temps à la forme demandée
1. Mijn zus (antwoorden, impft) niet op de vraag.
2. Sonja (opbellen, cond) Paul.
3. Wie ('meekomen, pc)?
4. Mijn ouders ('voorbereiden (préparer) +qpf) de reis naar Spanje.
5. Mijn ouders (geloven, impft) me niet.
6. Mijn vader (zich ‘bezighouden, prés) met de reis naar Spanje.
7. Bart (reizen, fut) naar Italië.
8. (Komen, prés) je vader ook?
9. Bart (reizen, pc) naar Italië.
10. We (komen, tennissen) (au +qpft).
11. (zich inschrijven, impér 2e sg) nu voor het weekend!

Mijn zus antwoordde…
Sonia zou … opbellen
Wie is meegekomen?
Mijn ouders hadden … voorbereid.
Mijn ouders geloofden…
Mijn vader houdt zich … bezig.
Bart zal …. reizen.
Komt je vader …
Bart is … gereisd.
We waren komen tennissen.
Schrijf je …. in.

H. Mets les phrases au temps demandé
- Hij (wonen, impft) drie jaar in Nijvel.
- Ik (beginnen, pc) met die oefening.
- (Luieren, prés) je graag op het strand?
- We (verzamelen, +qpft) postzegels.
- Jullie (sturen, fut) een brief naar jullie vrienden.
- Ik (uitnodigen, impft) nooit mijn vrienden.
- (opruimen, impér) je kamer!
- Wat (gebeuren, pc) er?
- Ik (hengelen, fut) tijdens de vakantie.
- We (reizen, +qpft) naar Nederland.

Hij woonde …
Ik ben begonnen
Luier je …
We hadden …. verzameld.
Jullie zullen … sturen.
Ik nodigde …. uit.
Ruim …. op!
Wat is er gebeurd?
Ik zal … hengelen.
We waren … gereisd.

- Hij (kosten, impft) veel.
- Je (halen, fut) je vriend aan het station om drie uur.
- (spelen, prés) je met je broer?
- Hij (sterven, prés).
I. Mets les temps à la forme demandée
11. Bart (reizen, impft) naar Italië.
12. Je (vergeten, pc) je naam.
13. Je (zitten, futur) in de grote stoel.
14. (Geloven (croire) prés) je in dat verhaal?
15. (Praten, impft) jullie over hem?
16. Je (zich amuseren, prés) veel.
17. (Sturen, pc)) je hem een brief?
18. (Hengelen, fut) je vader en jij volgende week?
19. We (moeten lezen, pc) dat boek voor de school.
20. Jullie (fietsen, +qpft) naar de stad.
21. Ik (horen, zingen, pc) de vogels.
22. We (wandelen, +qpft) de hele dag in het bos.
J. Conjugue
1. Ik (zich amuseren, pc) veel.
2. Hij (wandelen, +qpft) de hele dag in het bos.
3. (leren, prés) je Nederlands?
4. We (maken, fut) een oefening.
5. (willen, vertrekken, pc) je ook naar Walibi?
6. Hij (reizen, +qpft) vorig jaar naar Italië.
7. Ze ('klaarmaken, impft) de maaltijd.
8. Wat (doen, cond) jullie in mijn situatie?
9. Hij (vertrekken, pc) naar Frankrijk.
10. We (praten, impft) veel met anderen.
11. Mijn ouders ('voorbereiden (préparer), pc) hun reis.
12. Wat (gebeuren, +qpft) er?
13. (opruimen, impér) je kamer!
14. We (beven, (trembler), impft) want het was koud.
15. Hij (opbellen, pc) zijn moeder.

Hij kostte …
Je zal … halen
Speel je …
Hij sterft.
Bart zal …reizen
Je bent ... vergeten.
Je zal … zitten.
Geloof je …
Praatten jullie
Je amuseetr je …
Heb je … gestuurd?
Zullen je vader en jij … hengelen?
We hadden …. moeten lezen.
Jullie waren …. gefietst.
Ik heb … horen zingen.
We hadden ….. gewandeld.

Ik heb me veel geamuseerd.
Hij had … gewandeld.
Leer je…
We zullen … maken.
Heb je ook … willen vertrekken?
Hij was … gereisd.
Ze maakte … klaar.
Wat zouden jullie …doen?
Hij is naar Frankrijk vertrokken.
We praatten…
Mijn ouders hebben …. voorbereid.
Wat was er gebeurd?
Ruim … op!
We beefden …
Hij heeft opgebeld.

