EXERCICES SUPPLÉMENTAIRES – LE PASSÉ COMPOSÉ
1. Choisis le bon auxiliaire :
-

Rik ……………naar het park gelopen.

-

Bert ……………gefietst.

-

Hoelang ……………hij gezwommen ?

-

Hoebeel pannenkoeken ……………ze gebakken ?

-

Hoe laat …………… de trein vertrokken ?

-

De kapitein ……………naar Australië gezeild.

-

We ……………naar Frankrijk gegaan.

-

Ik ……………naar muziek geluisterd.

-

Mijn zus ……………voor haar examens geslaagd.

-

Samen ……………we in het water gevallen.

-

Jan en Lea …………… al vaak met de trein gereisd.

-

Aan zee ……………ze iedere dag gesurft.

-

Vertel me wat er gebeurd ……………

-

……………jullie de stad ingegaan ?

2. Ecris ce qu’ils ont fait hier :
-

François – zijn les Nederlands leren

-

Lucas – een uitstapje maken

-

Katrien – op de brief van haar pennenvriendin antwoorden

-

Rudy – Katrien ontmoeten

-

Sara – met haar vrienden praten

-

Sara – François opbellen

-

Ik – een uur tennissen

-

We – naar muziek beluisteren

-

Je – een brief posten

-

Jan – de tafel opruimen

-

De t-shirt – 10€ kosten

-

Annelies – naar Gent reizen

-

Rita en Lea – op de bus wachten

-

Geert – op het internet surfen

-

Mijn vader – in Italië leven

3. Demande à ton voisin / ta voisin :
-

Avec qui il/elle a joué au football

-

Qui il/elle a rencontré hier

-

Qui il/elle a invité

-

Qui a téléphoné

-

Qui a préparé le dîner

-

S’il/elle a organisé une fête

-

Si son frère a dansé pour le nouvel an

-

S’il/elle a été en vélo à Anvers (fietsen)

-

S’il/elle a fait du vélo hier (fietsen)

4. Mets ces phrases au passé composé
-

We gaan Antwerpen bezoeken

-

Lucas kan een tiental dagen in België verblijven

-

De leraar laat ons de klas versieren (décorer)

-

We mogen naar de kermis gaan

-

Wat kunnen jullie in Brugge zien?

-

Ik zie Sara met haar vrienden babbelen

-

Bij wie komt Lucas logeren?

-

Hoe laat moeten ze vertrekken?

-

Sonia wil posters op haar kamer hangen

-

Mogen jullie een boottocht maken?

5. Complète cette lettre en mettant les verbes au passé composé:
Beste Erik,
Mijn weekend wa super! Dit moet ik je absoluut vertellen!
Ik ……………naar Chris ……………(gaan*). Hij ……………donderdagavond……………(opbellen)
en ……………me voor het weekend ……………(uitnodigen).

Vrijdag ……………ik met de trein naar Ternat ……………(gaan*). Daar woont Chris, mijn
pennenvriend.
Zaterdagmorgen ……………we vroeg ……………(opstaan*). We ……………samen met zijn
ouders naar Aalst ……………(rijden*). Zijn zus ……………niet ……………(meekomen*).
Op zaterdag is er in Aalst en toffe markt. Daar ……………ik een CD van Clouseau
……………(kopen*). ‘s Middags ……………we spaghetti ……………(eten*). Als dessert
……………zijn zus lekker……………(koken).
In de namiddag ……………we op de computer ……………(spelen), en om vier uur……………we
naar het voetbal ……………(gaan*).
‘s Avonds ……………naar de TV ……………(kijken*).
Zondag, ……………mijn ouders ……………(komen*). We ……………samen ……………(eten*).
Mijn neef françois was er ook bij. Na het eten, ……………we muziek ……………(maken). We
……………rond 4 uur naar huis ……………(terugkomen*).
Tot schrijfs,
Thibaut

