B.

OmrxENi.lING _ NEGATIE

8.1 tVtrr vs. GEEIv

l.

Wat moet in

l.

de

zin staan: geen of nie?

Ik verstaje

2. Ik spreek

Frans.

3. Krijg je vanavond
4. VÍnd je

bezoek?

dar

jammer?

5. ik vind vis

lekker.

6. De buren praten

zachtjesl

Z. Roken Ís

gezond.

8. Ik ben

moe, Ík heb

slaap.

9. Her Ís hier

I0. ZeluÍstert
11.

ze denkt na.

Lusrjij ook

drop?

12. Morgen Ís de docent

2.

aanweztg.

Geenof niet?

Ik heb vandaag

trjd om huíswerk te maken.

Zijwerkt

goed.

Ik kom morgen
Hrj

heeft_

afspraak met mij gemaakt.

De fiers is re duur.

ik koop hem

We begrÍjpen de opdracht

Ik

heb

naar huÍs.

Morgen heeft

híj

zin om op bezoek te komen.

Ziikande sleutel

vinden.

Onze kinderen komen

IkwÍl

.

geid om op vakande re gaan.

Ik wil

12.

_

.---------.-----_-----.-.---

morgen

naar school.

ruzie met jou.

13. Zat.erdags doe ik liever

boodschappen.

-a

IJ

14. Het

1

).

kind van de buren loopt nog

15.

Sorry, ik horde je

16.

Ik lust

17.

Als hÍj het

koffie.

doet, doe Ík het wcl.

Geef een nee-antwoord. Maak een volledige zÍn.

1. Woont u in

Breda?

2. Kom je vanavond op bezoek?
3. Kijk je naar het nieuws op rv?

4. Ga je met

de bus naar huis?

5. Geloof je in wonderen?
6. Begrijp je alle woorden?

7. Rookje?
8.

Ben je moe?

9. Heb je gÍsteren gewerkt?
I0. Hebt u vandaag goed geslapen?

4.

Il.

Ben je vandaag met de auto gekomen?

12.

Heb je vandaag op het balkon onrberen?

Geef een nee-antwoord. Maak een volledigezin.

L

Hebjeeenpenvoorme?

2. Hebt u een aansreker bij u?
3. Heb je een nieuwe auto?
4. Hebt u kÍnderen?
5. Spreek je DuÍts?
6. Heb je een leesbrÍl?
7. Wilt u een broodje?
8. WÍlje een kopje koffie?
9. Heb je een huisdíer?
10. Wil je een boot kopen?

11. Heeft je vriend
12. Hebben

een groor huÍs?

jullie vrienden ín Nederland?
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5.

Waar moet niefstaan?
Hij heeft het tentamen gehaald.

I.

2. Ze ts hier gisteren geweest.
3.

In de krant staat dat het morgen gaat-.',rrezen'

4.

Hij zegtdaLhij morgenkomt.

5.

Ik denk dat zede afspraak vergeten is.

6. Gisteren hebben

we de hele dag gefietst.

7. Morgen moeten we
8. Heb je de

8.2 NIEMAND,

werken'

krant gelezen?

NIETS, NOOIT, NERGENS

Geef een nee-antwoord. Maak een volledige zín'

l.

I.

Vergeetje soms je sleutels?

2. KenjehÍeriemand?
3. Neem je aitijd deze ffeÍn naar Praag?
4. Heb je vanochtend met iemand gesproken?
5. Heb je mijnbril ergens gezien?
6. Heb je gisteren iets in de stad gekocht?
7. Ken je iemand die Hongaars spreekt?
8. Heb je ooit computerlessen gevolgd?
i9.

Eet je soms vÍs?

10. Ga je soms zwemmen in de Noordzee?

2.

Vervang de onderstreepte woorden met nauweliiksvolgens het voorbeeld.

Voorbeeld: Ikkende daar nauweliiks iemand.'
Ih hende

da

ar b 1na niemand.

Hij praatte zo zachties, ik kon nauweliiks iets verstaan'
2. De kamer ís zo voI, dat je nauwelijks ergens kan zitten'

1.

3.

Ik kende nauwelÍiks iemand op het feest.
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4. Er

is nauweiijks Íets dar regen de griep helpt.

5. In een oorlog ben je nauwelUks ergens veilÍg.
6.

Ik had vandaag nauu,elijks tijd om re eren.

8.3
l.

NTrT uTeR, GEEN MEER VS. NoG NIET, NoG GEEN

Geef een nee-antwoord. Maak een volledígezin.

Slaapt híj nog?
Heb je nog honger?
Heb je nog een waag?
Heb je nog war soep?

Heeft hij nog problemen?
Heeft zij nog een groorvader?

Wil je nog iers

WÍlje

2.

vragen?

nog Íemand opbellen?

Geef een nee-antwoord. Maak een volled igezín.

Heeft je buurwouw al kinderen?
Heb je al de afwas gedaan?
Ben

je al ooít ín Afrika geweesr?

Heb je al een Nederlandse film gezien?
Heb je vandaag al bier gedronken?

Zíjnje ouders aIÍn BelgÍë geweesr?
Ben

je al getrouwd?

Heb je ai ooit drops gegeten?
Heb je al met een Vlaming gesproken?

3. Vertaal uit het Tsjechisch
UZ

in het Nederlands.

jsi byl nèkdy v NÍzozemsku?

Mrij bratr jestè nÍkdy nebyl v BelgÍi.
Chces jestè polévku? Ne, dèkuji, u2 nechcÍ.

UZ sÍ nemohu níc koupit, nemàm penÍze.
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Moji

rodíöe nemluvÍ nizozemsky.

Nikdy nic nezapomÍnàm.
NecÍtÍm se dobie.
Vöera jsem nÍkomu netelefonoval.

Do §koly nikdy nejezdimaurem.

Nikde jsem rvé klÍöe nenasel.

8,4

NEGATIE EN HzEVEN+ INFINITIEF MET TE

l.

Kies het goede werkwoord.

1. We hoeven/moeten

2. Ik hoef/moer
3.

iedere dag veel woorden leren.

de medicÍjnen nier te betalen.

Ze hoeft/moet vandaag geen brood te kopen.

4. Hij hoeft/moet mer de fÍers naar het statÍon.
5. Piet hoeft/moer het boek naar de bÍbliotheek terugbrengen.
6. Jullie hoeven/moeren nier elk woord te begrijpen.

7. we hoeven/moeten in het weekend niet vroeg uÍt het bed te komen.
8. Ali hoeft/moer morgen naar de tandarts.
9. Voor dÍe toets hoeven/moeten we nauwelíjks Íets te leren.
10.

2.

Hoeven/moeten juIlie geen thee meer? Er is nog genoeg.

Vul de juiste persoonsvorm in:
moet

-

moet en

-

hoef

-

hoet't

-

hoey en

1. Ik...........................op zaterdagnÍet naar school.
2. Vandaag.... .ík geen boodschappen te doen
3.
.....we voor morgen veel huÍswerk maken?
4. Ik ................ ..........elke dag naar EÍndhoven.
5. Ik .............. .......... r,andaag niemand te belien.
6.
.....ik het nog eens uitleggen?
7. Nee, voor mij ....... . . .......... dat niet.
8. Vandaag
..... ik nergens naartoe.
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9.

We...........................vandaag niet om 9 uur te beginnen.

Gee[ een negatief antwoord met een complete zin.
1.

Moet je morgen naar de tandarts? Nee,

............

2. Moet je elke ochtend vroeg opstaan? Nee, ............
3. Hoe laat moet je morgen opstaan? Nee, ............

4. Hoeveel keer per jaar moet je naar de tandarts? Nee,

..

5. Moet je vaak medÍcÍjnen nemen? Nee,
6. Moet je met de bus naar huÍs? Nee,
7. Moet

je zelf jekamer schoonmaken?

Nee,

8. Moet je vanmiddag boodschappen doen? Nee, .......................

9. Moet je vaak brieven schrijven? Nee,

I0. Moet je een nÍeuwe boot kopen? Nee,
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