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Bekijk de plaatjes, luister en lees انظر إىل الصور، واالستماع والقراءة

Beslis: goed of fout? صواب أم خطأ: تقرر

Controleer التحقق

Dat kan beter. Probeer het nog een keer! حاول ثانية. يمكن أن يكون ذلك أفضل

Dit was: oefening 1 1ممارسة : كان هذا هو

Goed صحيح

Help??? مساعدة

Is het goed of fout? هل هذا صحيح أو خاطئ

Kies de goede zin bij het plaatje ي تتطابق مع الصورة
اختر الجملة التر

Kies eerst het goed antwoord أوال، اختر اإلجابة الصحيحة

Kies het goed gespelde woord اختر الكلمة المكتوبة بشكل صحيح

Kies het goede woord اختر الكلمة الصحيحة

Kijk naar het plaatje, lees en kies de goede zin .نظرة عىل الصورة، وقراءة وتتناسب مع الجملة

Luister en kies het goede plaatje االستماع واختيار الصورة الصحيحة

Luister en lees. Is het goed of fout? هل هذا صحيح أو خاطئ. استمع واقرا

Luister en typ het woord استمع واكتب الكلمة

Luisteren en plaatjes االستماع والصور

Maak de zin af اكمل الجملة

Nog een keer مرة أخرى

Nog een keer luisteren, én lezen? Klik op het plaatje! !االستماع مرة أخرى، والقراءة؟ انقر عىل الصورة

Of wil je de volgende oefening doen? ؟ أو هل تريد أن تفعل التمرين التاىلي

Of wil je naar het hoofdmenu? أو هل تريد العودة إىل القائمة الرئيسية؟

Print het boekje اطبع الكتيب

Sorry, dat is nog niet goed. Probeer het nog een keer. .حاول ثانية. عذرا، هذا ليس صحيحا بعد

Terug naar de tekst .ارجع إىل النص

Terug naar de vraag .ارجع إىل السؤال

Tip??? ملحوظة؟؟؟

Typ het goede woord اكتب الكلمة الصحيحة

Volgende التاىل

Vul de woorden in امأل الفراغ بالكلمات

Vul in أمأل

Welk woord hoort er niet bij? ما هي الكلمة الغريبة؟

Welk woord is teveel? Welk woord moet weg? ي يجب حذفها؟
أي كلمة خاطئة؟ ما الكلمة التر

Welke antwoorden waren goed/fout خاطئة/ أي اإلجابات كانت صحيحة 

Welke vragen waren goed/fout? الخطأ؟/ ما هي األسئلة الصحيحة 

Welke zin kan niet? ما هي الجملة الخطأ؟

Wil je de oefening nog een keer doen? هل تريد أن تفعل ممارسة مرة أخرى؟

Woordbeeld .اإلمالء الصحيح

Woordenlijst مباراة

Zoek bij elkaar. تطابق

Welk woord is fout? Wat kan niet? العثور عىل كلمة خاطئة

Zoek de goede vraag ابحث عن السؤال الصحيح

Zoek de tegenstelling العثور عىل العكس

Zoek de zinnen bij elkaar طابق الجمل


