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La langue et le langage

Apprendre et dominer la langue

l’article het lidwoord

citer citeren, noemen, vermelden

la conclusion de conclusie, het slot

expliquer uitleggen, verklaren

l’explication (f) de uitleg

la formule de formule

le langage de taal, het taalgebruik

le langage familier de omgangstaal

la langue de taal

la langue maternelle de moedertaal

la phrase de zin

précis, précise nauwkeurig

préciser verduidelijken

prononcer uitspreken

répéter herhalen

le terme het woord, de term

traduire vertalen

la traduction de vertaling

Communication

donner son accord zijn toestemming geven

admettre toegeven, erkennen

affirmer beweren, bevestigen

ajouter toevoegen

arrêter ophouden, stoppen

assurer verzekeren

cher cousin beste neef

chère tante beste tante

la communication de communicatie

comprendre begrijpen

la compréhension het begrip, het begrijpen

confirmer bevestigen
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le conseil de raad, het advies

demander (un) conseil (een) raad vragen

donner (un) conseil (een) raad geven

déclarer verklaren, bekendmaken

la demande de vraag, de aanvraag, het verzoek

désigner aanwijzen, wijzen naar

écrire schrijven

l’écriture (f) het handschrift, het schrijven

épeler (j’épèle) spellen

exprimer uitdrukken, uiting geven aan

l’expression (f) de uitdrukking

le geste het gebaar

le message de boodschap, het bericht

le mot het woord

prendre la parole het woord nemen

proposer quelque chose iets voorstellen

une proposition een voorstel

provoquer uitdagen, provoceren

la question de vraag

poser une question een vraag stellen

la réponse het antwoord

révéler un secret een geheim onthullen

signaler un problème een probleem melden

le signe het teken

le silence de stilte

souhaiter wensen, graag willen

Expressions

l’affirmation (f) de bewering

annoncer aankondigen

communiquer meedelen, op de hoogte brengen van

l’appel (m) de oproep

un appel de grève een oproep tot staken

conseiller aanraden, raad geven

le débat het debat, de discussie
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la déclaration de verklaring

la description de beschrijving

déterminer bepalen, vaststellen

déterminer les causes de oorzaken vaststellen

évoquer oproepen

évoquer des souvenirs herinneringen oproepen

s’excuser zich verontschuldigen

l’excuse (f) het excuus, de verontschuldiging

exiger eisen

insister aandringen

justifier rechtvaardigen

nommer noemen, benoemen
p.e. Il a été nommé directeur. Hij is tot directeur benoemd.

mentir liegen

le mensonge de leugen

prétendre beweren

promettre beloven

la promesse de belofte

raconter vertellen

raconter la vérité de waarheid vertellen

recommander aanbevelen, aanraden

la remarque de opmerking

remercier bedanken

suggérer een suggestie doen, voorstellen
p.e. Elle m’a suggéré un site intéressant. Ze heeft me gewezen op een interessante site.

la suggestion de suggestie

Réflexion et discussion

ainsi zo, op die manier

alors nou, en
p.e. Alors, qu’est-ce qu’il a dit? En, wat heeft hij gezegd?

bien goed, nou, wel

bien entendu natuurlijk, vanzelfsprekend

bien sûr natuurlijk, (ja)zeker

le but het doel
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comme wat (in uitroep)
p.e. Comme elle est belle! Wat is ze mooi!

comment hoe

contredire quelqu’un iemand tegenspreken

la conversation het gesprek

délicat, délicate gevoelig, lastig

le détail het detail

le dialogue de dialoog, het gesprek

discuter de quelque chose over iets discussiëren, iets bespreken

la discussion de discussie

en effet inderdaad

Entendu! Afgesproken!

etc. enz.

l’entretien (m) het onderhoud, het gesprek

exactement precies

facilement makkelijk, zonder moeite

franchement openhartig, eerlijk gezegd

heureusement gelukkig

naturellement natuurlijk, vanzelfsprekend

ne... guère nauwelijks

ne... jamais nooit

ne... pas niet

ne... plus niet meer

ne... que slechts

parfaitement uitstekend

pourquoi waarom

pourtant nochtans, toch, echter

le principe het principe

quel, quelle welke, wat voor een

si (après négation) jawel, toch wel
p.e.  Tu n'es jamais allée en Italie? 

Si, l'année dernière, avec ma soeur.
Ben je nog nooit naar Italië gegaan? 
Ja toch wel, vorig jaar, met mijn zus.

simplement eenvoudigweg

le sujet het onderwerp

surtout vooral

tellement zo, zoveel

le ton de toon


