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FrancoFan  2 Guide du maître

Naam:  Klas:

1  Wie van de drie?

Luister goed. Je hoort een Franse zin.
Duid aan welke van de Nederlandse zinnen de juiste vertaling is.
  

Zin 1  Je zus is in de badkamer.

  Je zus neemt een bad.

  Je zus gaat naar het zwembad.

Zin 2  De hond is in de garage.

  De hond is in de tuin.

  De hond is in de kelder.

Zin 3  Hij heeft mooie ogen.

  Hij heeft lang haar.

  Hij heeft kort haar.

Zin 4  Corinne draagt een blauwe rok en witte schoenen.

  Corinne draagt een blauwe rok en een wit hemd.

  Corinne draagt een witte rok en een blauw hemd.

Zin 5  Graag had ik een glas melk.

  Graag had ik een fles melk.

  Graag had ik een pak melk.

Zin 6  Martin draagt rode basketschoenen en een groene trui.

  Martin draagt rode laarzen en een groene broek.

  Martin draagt rode basketschoenen en een groene broek.

Zin 7  Martine is mijn beste vriendin.

  Mijn vriendin Martine is bang.

  Mijn vriendin Martine is gelukkig.

Zin 8  Ze is kleiner dan haar broer.

  Haar broer is heel klein.

  Haar broer is heel groot.

Zin 9  Het is al acht uur. Ik heb honger.

  Het is al achttien uur. Ik heb honger.

  Het is al achttien uur. Ik heb dorst.

Zin 10  Dag mevrouw, honderd gram kaas.

  Dag mevrouw, hebt u honderd gram kaas?

  Dag mevrouw, ik zou graag honderd gram kaas hebben. 

Module 10: toets luisteren toets

Verbetering: een half punt per juist antwoord
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Naam:  Klas:

2  Waarover gaat de tekst.

Je mag tweemaal luisteren. Na het luisteren moet je aanduiden welke zinnen bij de tekst passen. 
Er zijn vijf juiste zinnen, dus mag je maar vijf hokjes aanduiden.
  

 De tekst gaat over een kind dat zijn speelgoedhond kwijt is.

 De tekst gaat over een kind dat graag een speelgoedhond wil hebben.

 Luc en Martin zijn broers.

 Luc zit in het laatste jaar.

 Luc is altijd verdrietig.

 Luc vindt zijn speelgoedhond niet meer.

 Mama en papa zoeken een nieuw huis.

 Mama, papa en Martin zoeken overal in het huis.

 Martin weet niet waar de hond is.

Module 10: toets luisteren toets

Verbetering: een punt per juist antwoord


