
CONSIGNES POUR LE COURS DE 4N2 (2h) 
COURS DE L. BEGUIN & F. VAN BOUCHAUTE 

MAI 2020 
 
 
Chers élèves,   
 
 
Nous espérons que vous allez tous bien et qu’il en est de même pour vos proches.  
 
Voici la deuxième et dernière partie des révisions, dans laquelle vous trouverez des exercices sur la 
négation, l’impératif et les degrés de comparaison. Nous vous invitons à nouveau à vous replonger 
dans votre grammaire avant de faire les exercices et à la consulter régulièrement en cas de doute.  
 
N’oubliez pas que nous restons disponibles par mail, ne laissez donc aucune question en suspens.  
 
 
Bon travail et surtout, prenez soin de vous !   
  
L. Beguin & F. Van Bouchaute  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REVISIONS 2 : LA NEGATION, L’IMPERATIF 
ET LES DEGRES DE COMPARAISON 

 
 

LA NEGATION 

(Bron : www.nlfacile.com + FV) 
 
1/ Rends ces phrases négatives à l’aide de « geen ».                   
 

1. Ik heb een broer. → 

2. Ze is 10 jaar oud. → 

3. Ik spreek Frans. → 

4. Ik heb geld. → 

5. Hij heeft talent voor muziek. →  

6. Hij heeft drie euro. → 

7. Ik schrijf hem een brief. →  

8. Ik heb geluk. → 

9. Het is 8 uur. → 

10. Hij speelt piano. → 
 

2/ Rends ces phrases négatives à l’aide de « niet ».                   
 

1. Mijn huis is mooi. → 

2. Ik neem mijn paraplu. → 

3. Moeder rijdt te vlug. → 

4. Ze zullen het boek lezen. → 

5. Peter vertrekt naar Parijs. → 

6. Sonia heeft haar directeur gezien. → 

7. De kindjes zijn moe. →  

8. Ze werken altijd laat. → 

9. We kunnen goed fietsen. →  

10. Haar school ligt ver. → 
 

ver (loin) 

 

3/ Complète à l’aide de « niet » ou « geen ». 
 

1. De naam van de secretaresse staat .......................... op de deur. 

2. Die mensen wonen ..........................  in onze stad.  

3. Heb je vandaag .......................... lessen te leren ? 



4. Heeft je vriendin je schrift nog .......................... teruggegeven ? 

5. Het is nog .......................... twee uur ! 

6. Hij heeft het boek ........................... gevonden.  

7. Hij komt vandaag  .......................... want hij is ziek.  

8. Hij spreekt ..........................  Italiaans.  

9. Ik ben ..........................  18 jaar.  

10. Ik heb .......................... tijd om te gaan wandelen. 

11. Ik ken die man .......................... 

12. Jullie spreken ..........................  Nederlands.  

13. Peter heeft nog .......................... gestudeerd ! 

14. We eten .......................... soep.  

15. We hebben ..........................  tijd.  
 

terug/geven (rendre)  

 

4/ Rends les phrases suivantes négatives. 
 

1. Ze werkt in de stad.  

2. De kinderen komen eten.   

3. Jullie willen de kamer reserveren.  

4. Jullie hebben de kamer gereserveerd.  

5. Deze ideeën zijn interessant. 

6. Hun huis is mooi.  

7. Vegetariërs eten vlees.  

8. Die vogel zingt goed.  

9. Wij hebben genoeg benzine voor de reis.  

10. Je wil iets eten.  

11. Het is al 9 uur! 

12. Ze heeft tijd voor mij.  

13. Ze heeft altijd tijd voor mij.  

14. Die lerares spreekt drie talen. 

15. Mijn broer heeft het boek gekocht. 

16. Hij ligt nog in het ziekenhuis.  

17. Coronavirus is een besmettelijke ziekte.  

18. Als je je ziek voelt, dan moet je thuis blijven en contact met je arts opnemen.  

19. Je moet 1,5 meter afstand tot anderen houden.  

20. Miljoenen mensen hebben het coronavirus al opgelopen.  
 

de benzine (essence) - besmettelijk (contagieux) – de ziekte (la maladie) – contact 

op/nemen met (prendre contact avec) – de afstand (la distance) – op/lopen (attraper)  

 

 



LES DEGRES DE COMPARAISON 

(Bron : www.nlfacile.com + FV) 
 

5/ Transforme l’adjectif ou l’adverbe selon ce qui est demandé. 

                            

= égalité ≠ inégalité + supériorité - infériorité 
 

1. Jouw huis is (- groot) ................................................................mijn huis. 

2. Mijn vader is (+ jong)................................................................ zijn broer. 

3. Mia is (+ serieus) ................................................................haar zus. 

4. Wiskunde is (+ moeilijk) ............................................................. wetenschappen. 

5. China is (+ groot) ................................................................ Luxemburg. 

6. Vakantie is (+ goed) ................................................................ school. 

7. Leraars zijn (= grappig) ................................................................ clowns. 

8. Italië is (≠ ver) ................................................................ Australië. 

9. Ze is (+ sympathiek) ................................................................ haar zus. 

10. Bruin brood is (+ voedzaam) ................................................................ wit brood. 

11. Ik heb twee zussen en een (+ oud) ............................................................... broer. 

12. Jan is (≠ groot) ................................................................zijn vader. 

13. Mijn broer is (+ jong) ................................................................ ik. 

14. De sterren zijn veel (+ ver) ............................................................... de maan. 

15. Het schijnt dat het leven (+ duur) ............................................................. wordt. 
 

voedzaam (nourrissant) –de ster (l’étoile) – de maan (la lune)  

 

L’IMPERATIF  

(Bron: www.nlfacile.com + http://cambiumned.nl/index.html) 
 

6/ Conjugue les verbes entre parenthèses à l’impératif en fonction du pronom 

donné.   

                  

1. Hier komen. → (jullie) 

2. Naar de leraar luisteren. → (jullie) 

3. Naar je kamer gaan. → (je) 

4. De muziek zachter zetten. → (we) 

5. Je handen wassen. → (je) 

6. Gaan zitten. → (u) 

7. Een mail sturen. → (u) 

8. De sleutel omdraaien. → (je)  

9. Een nieuw boek kopen. →  (we)  

10. Het medicament innemen. → (u)  



11. Deze brieven opsturen. → (je)  

12. Een nieuwe job zoeken. → (u)  

13. Alles opeten. → (we)   

14. De bus nemen. → (jullie)  

15. Binnenkomen. → (u)  
 

zacht (doucement) – zetten (mettre) – om/draaien (tourner) – in/nemen (prendre) – 

op/eten (manger) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CORRECTION - REVISIONS 2 
LA NEGATION, L’IMPERATIF,  
LES AUXILIAIRES DE MODE,  

LES DEGRES DE COMPARAISON 
 

 

1/ Rends ces phrases négatives à l’aide de « geen ».               

1. Ik heb geen broer.  

2. Ze is geen 10 jaar oud.  

3. Ik spreek geen Frans.  

4. Ik heb geen geld.  

5. Hij heeft geen talent voor muziek.  

6. Hij heeft geen drie euro.  

7. Ik schrijf hem geen brief.  

8. Ik heb geen geluk.  

9. Het is geen 8 uur.  

10. Hij speelt geen piano.  
 

2/ Rends ces phrases négatives à l’aide de « niet ».                   

1. Mijn huis is niet mooi.  

2. Ik neem mijn paraplu niet.  

3. Moeder rijdt niet te vlug.  

4. Ze zullen het boek niet lezen.  

5. Peter vertrekt niet naar Parijs.  

6. Sonia heeft haar directeur niet gezien.  

7. De kindjes zijn niet moe.  

8. Ze werken niet altijd laat.  

9. We kunnen niet goed fietsen.   

10. Haar school ligt niet ver.  
 

3/ Complète à l’aide de « niet » ou « geen ». 

1. De naam van de secretaresse staat niet op de deur. 

2. Die mensen wonen niet in onze stad.  

3. Heb je vandaag geen lessen te leren ? 

4. Heeft je vriendin je schrift nog niet teruggegeven ? 

5. Het is nog geen twee uur ! 

6. Hij heeft het boek niet gevonden.  



7. Hij komt vandaag niet want hij is ziek.  

8. Hij spreekt geen Italiaans.  

9. Ik ben geen 18 jaar.  

10. Ik heb geen tijd om te gaan wandelen. 

11. Ik ken die man niet. 

12. Jullie spreken geen Nederlands.  

13. Peter heeft nog niet gestudeerd ! 

14. We eten geen soep.  

15. We hebben geen tijd.  
 

4/ Rends les phrases suivantes négatives. 

1. Ze werkt niet in de stad.  

2. De kinderen komen niet eten.   

3. Jullie willen de kamer niet reserveren.  

4. Jullie hebben de kamer niet gereserveerd.  

5. Deze ideeën zijn niet interessant. 

6. Hun huis is niet mooi.  

7. Vegetariërs eten geen vlees.  

8. Die vogel zingt niet goed.  

9. Wij hebben niet genoeg benzine voor de reis.  

10. Je wil niets eten.  

11. Het is nog geen 9 uur! 

12. Ze heeft geen tijd voor mij.  

13. Ze heeft niet altijd tijd voor mij.  

14. Die lerares spreekt geen drie talen. 

15. Mijn broer heeft het boek niet gekocht. 

16. Hij ligt niet meer in het ziekenhuis.  

17. Coronavirus is geen besmettelijke ziekte.  

18. Als je je niet ziek voelt, dan moet je niet thuis blijven en geen contact met je 

arts opnemen.  

19. Je moet geen 1,5 meter afstand tot anderen houden.  

20. Miljoenen mensen hebben het coronavirus nog niet opgelopen.  

 

5/ Transforme l’adjectif ou l’adverbe selon ce qui est demandé. 

1. Jouw huis is minder groot dan mijn huis. 

2. Mijn vader is jonger dan zijn broer. 

3. Mia is serieuzer dan haar zus. 

4. Wiskunde is moeilijker dan wetenschappen. 

5. China is groter dan Luxemburg. 

6. Vakantie is beter dan school. 

7. Leraars zijn even grappig als clowns. 



8. Italië is niet zo ver als Australië. 

9. Ze is sympathieker dan haar zus. 

10. Bruin brood is voedzamer dan wit brood. 

11. Ik heb twee zussen en een oudere broer. (ici on accorde, le comparatif est un 

épithète. Le deuxième terme de comparaison est sous-entendu : J’ai deux 

sœurs et un frère plus âgé que moi) 

12. Jan is niet zo groot als zijn vader. 

13. Mijn broer is jonger dan ik. (pron. pers. sujet = que je ne le suis) 

14. De sterren zijn veel verder dan de maan. 

15. Het schijnt dat het leven duurder wordt. {une fois encore le deuxième terme 

de comparaison est sous-entendu, comme cela arrive en français : Il semble 

que la vie devienne plus chère (que ce qu’elle n’est actuellement)} 

 

6/ Conjugue les verbes entre parenthèses à l’impératif en fonction du pronom 

donné.                    

1. Kom hier ! 

2. Luister naar de leraar ! 

3. Ga naar je kamer !  

4. Laten we de muziek zachter zetten ! 

5. Was je handen ! 

6. Gaat u zitten !  

7. Stuurt u een mail ! 

8. Draai de sleutel om ! 

9. Laten we een nieuw boek kopen !  

10. Neemt u het medicament in !  

11. Stuur deze brieven op ! 

12. Zoekt u een nieuwe job !  

13. Laten we alles opeten !   

14. Neem de bus ! 

15. Komt u binnen ! 
 

 


