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SPAANS HERHALINGLES 2

Español

H2-1 Inleiding

We herhalen de lessen 6 t/m 10. Lees eerst de betreffende lessen door.
H2-2 Vertaal:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El buen pastor su vida da por las ovejas

=____________________________

La vaca muge

=_______________________________

La conozco

=_______________________________

Os ven

=_______________________________

María tiene los libros

=_______________________________

Como la sopa

=_______________________________

Hola, buenas tardes

=_______________________________

¿Adónde va usted?

=_______________________________

¡Buen viaje!

=_______________________________

Juan les compra un libro

=_______________________________

Te lo compro

=_______________________________

Voy a comprartelo

=_______________________________

Mañana es viernes

=_______________________________

A lo mejor no compra la casa

=_______________________________

La catedral está en el centro de la ciudad =_______________________________

Mañana es martes

=_______________________________

He leído tu carta con mucho interes

=_______________________________

Termino la presente; hasta pronto

=_______________________________

Acabo de recibir u carta

=_______________________________

Me gustan las ciudades españolas

=_______________________________

Es la una y cinco

=_______________________________

Ésta muy cerca

=_______________________________

Sale dentro de cinco minutos

=_______________________________

¿Y de qué andén sale?

=_______________________________

Yo siempre comía gambas

=_______________________________

veinte menos diecisiete

=_______________________________

El veinte por ciento de los hombres... =_______________________________
¿Qué van a tomar?

=_______________________________

Para mí una ensalada

=_______________________________

¿Y de segundo?

=_______________________________

Gambas a la plancha

=_______________________________

Francisco es calvo

=_______________________________

Marisa es guapa

=_______________________________

Ha logrado la victoria

=____________________________
=____________________________

¿Ha cogido el paraguas?
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H2-3 "Lijntrekken" (werkwoorden)

tomabais

1

1

wij horen

oigo

2

2

jullie namen

ha vivido

3

3

wij zullen spreken

os gusta

4

4

zij aten

viviré

5

5

jullie vinden het leuk

comían

6

6

hij heeft gewoond

oímos

7

7

ik zal wonen

han hablado v

8

8

jij kocht

comprabas

9

9

zij hebben gekocht

hablaremos

10

10

ik hoor

han comprado

11

11

wij zagen

veíamos

12

12

zij hebben gesproken

H2-4 Vertaal in het Spaans

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

=____________________________
Ik ken hem
=____________________________
Ik ken haar
=____________________________
Zij zien mij
=____________________________
Juan koopt voor jou een boek
=____________________________
Juan geeft mij een boek
=____________________________
Vandaag is het donderdag
=____________________________
Het is mooi weer
=____________________________
Bedankt voor je lange brief
=____________________________
Het is tien over twee
=____________________________
Het is half zeven
=____________________________
Het is tien voor negen
=____________________________
Hoe laat vertrekt de trein naar Madrid? =____________________________
Hij belde me iedere zaterdag
=____________________________
Juan heeft een baard
=____________________________
Ana draagt een bril
=____________________________
Francisco is kaal
=____________________________
De hond blaft
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H2-5 "Lijntrekken"

el miércoles

1

1

donderdag

un abrazo

2

2

de fiets

hasta pronto

3

3

een ooggetuige

el jueves

4

4

woensdag

el lugar

5

5

een omhelsing

la bicicleta

6

6

maandag

el testigo ocular

7

7

de plaats

el vehículo

8

8

twaalf

diecinueve

9

9

een voertuig

la bebida

10

10

tot gauw

doce

11

11

negentien

el lunes

12

12

het drankje

H2-6 Uitspraak

In les 9 en 10 leerde u de verleden tijd (imperfecto) van een zestal werkwoorden.
Bekijk deze lessen nog eens goed!
In deze uitspraakoefening komen deze werkwoorden aan de orde.
U moet deze uitspraakoefening een aantal keren herhalen!
Ga na de extra oefeningen!
link (1) imperfecto van regelmatige werkwoorden
link (2) imperfecto van enkele onregelmatige werkwoorden
Maak daarna de volgende oefening. (Vul aan!)
tú habl.......... (jij sprak)
ellos habl.......... (zij spraken)
yo com.......... (ik at)
él com.......... (hij at)
nosotros viv.......... (wij woonden)
ellos viv.......... (zij woonden)
yo er.......... (ik was)
vosotros er.......... (jullie waren)
tú ib.......... (jij ging)
ellos ib.......... (zij gingen)
yo veí.......... (jij zag)
ellos ve.......... (zij zagen)
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H2-7 Extra (1)

felices = gelukkig; todo los días= iedere dag; iban = zij gingen; lavar = wassen;
joven = jong; ordenador = computer
Cuando vivíamos en España, éramos muy felices.
____________________________________________________
Todos los días estudiaban cuarto horas.
___________________________________________________
Iban siempre en bicicleta.
___________________________________________________
Siempre lavaba el coche a las 8 de la tarde.
____________________________________________________
Esto es el pueblo donde vivía, cuando era joven.
____________________________________________________
Padre mio trabajaba con ordenador, cuando tenía 13 años.
____________________________________________________
De volgende pagina is een werkblad. Hier vindt u nog wat gevarieerde oefeningen.
H2-8

Extra (2)
De dagen van de week.
mañana = morgen; pasado mañana = overmorgen
Si hoy es viernes mañana es sábado
Si hoy es viernes pasado mañana es _____________________
Si hoy es lunes mañana es __________________
Si hoy es lunes pasado mañana es _____________________
Si hoy es miércoles mañana es __________________
Si hoy es miércoles pasado mañana es _____________________

De maanden van het jaar.
03 >>>> marzo
05 >>>> _______________
04 >>>> _______________
10 >>>> _______________
11 >>>> _______________
02 >>>> _______________

09 >>>> _______________
01 >>>> _______________
06 >>>> _______________
07 >>>> _______________
08 >>>> _______________
12 >>>> _______________
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De tijd
es la una y diez = het is één uur en tien minuten = het is tien over één
es la una menos ocho = het is één uur min acht minuten = het is acht voor één
het is zeven over negen
het is twaalf over drie son las ...........
het is dertien over één es la ...........
het is kwart over twee son las ...........
het is kwart over vijf
son las...........
het is half negen
son las ocho
Het is half twaalf
son las ...........
Het is twee voor vier
son las cuatro
Het is drie voor zes
son las ...........

son las nueve
y .............
y .............
y .............
y cuarto
y .............
y media
y ..............
menos .............
menos ............. hecho

Vul in!
hablar

ha hablado
ha tomado

dar
lavado
comprar
comer
coger

Zie volgende pagina!

ha comido
ha cogido
ha vivido
ha bebido
hecho

hij heeft gesproken
hij
hij
hij
hij
hij
hij
hij
hij
hij
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ANTWOORDEN
H2-2 Vertaal:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El buen pastor su vida da por las ovejas = De goede herder geeft zijn leven voor de schapen.

La vaca muge

= De koe loeit.

La conozco

= Ik ken haar.

Os ven

= Zij zien jullie.

María tiene los libros

= Maria heeft de boeken.

Como la sopa

= Ik eet de soep.

Hola, buenas tardes

= Hallo, goede middag.

¿Adónde va usted?

= Waar gaat u naar toe?

¡Buen viaje!

= Goede reis!

Juan les compra un libro

= Juan koopt voor hen een boek.

Te lo compro (een boek)

= Ik koop het voor jou.

Voy a comprartelo (een boek)

= Ik ga het voor je kopen.

Mañana es viernes

= Morgen is het vrijdag.

A lo mejor no compra la casa

= Misschien koopt hij het huis niet.

La catedral está en el centro de la ciudad = De kathedraal is in het centrum van de stad.

Mañana es martes

= Morgen is het dinsdag.

He leído tu carta con mucho interes

= Ik heb je brief met veel belangstelling gelezen.

Termino la presente; hasta pronto

= Ik eindig deze brief; tot gauw.

Acabo de recibir u carta

= Ik heb zojuist je brief ontvangen.

Me gustan las ciudades españolas

= Ik hou van de Spaanse steden.

Es la una y cinco

= Het is vijf over één.

Ésta muy cerca

= Het is heel dichtbij.

Sale dentro de cinco minutos

= Hij vertrekt over vijf minuten.

¿Y de qué andén sale?

= En van welk spoor vertrekt hij?

Yo siempre comía gambas

= Ik at altijd garnalen.

veinte menos diecisiete

= twintig min zeventien

El veinte por ciento de los hombres... = Twintig procent van de mannen...
¿Qué van a tomar?

= Wat wenst u?

Para mí una ensalada

= Voor mij een salade.

¿Y de segundo?

= En als hoofdgerecht?

Gambas a la plancha

= Geroosterde garnalen.

Francisco es calvo

= Francisco is kaal.

Marisa es guapa

= Marisa is knap.

Ha logrado la victoria

= Hij heeft de overwinnig behaald.
= Heeft hij de paraplu gepakt?

¿Ha cogido el paraguas?
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H2-3 "Lijntrekken" (werkwoorden)

1-2, 2-10, 3-6, 4-5, 5-7, 6-4, 7-1, 8-12, 9-8, 10-3, 11-9, 12-11
H2-4 Vertaal in het Spaans

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De hond blaft

= El perro ladra.

Ik ken hem

= Le conozco.

Ik ken haar

= La conozco.

Zij zien mij

= Me ven.

Juan koopt voor jou een boek.

= Juan te compra un libros.

Juan geeft mij een boek.

= Juan me da un libros.

Vandaag is het donderdag.

= Hoy es jueves.

Het is mooi weer

= Hace buen tempo.

Bedankt voor je lange brief.

= Gracias por tu larga carta.

Het is tien over twee

= Son las dos y diez.

Het is half zeven

= Son las seis y media.

Het is tien voor negen

= Son nueve menos diez.

Hoe laat vertrekt de trein naar Madrid? = ¿A qué hora sale el tren para Madrid?
Hij belde me iedere zaterdag

= Me llamaba todos los sábados.

Juan heeft een baard

= Juan lleva barba.*

Ana draagt een bril

= Ana lleva gafas.*

Francisco is kaal

= Francisco es calvo.

* Bij llevar gebruikt men
meestal geen lidwoord

H2-5 "Lijntrekken"

1-4, 2-5, 3-10, 4-1, 5-7, 6-2, 7-3, 8-9, 9-11, 10-12, 11-8, 12-6.

H2-6 tú hablabas (jij sprak)

ellos hablaban (zij spraken)
yo comía (ik at)
él comía (hij at)
nosotros vivíamos (wij woonden)
ellos vivían (zij woonden)
yo era (ik was)
vosotros erais (jullie waren)
tú ibas (jij ging)
ellos iban (zij gingen)
yo veía (jij zag)
ellos veían (zij zagen)
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H2-7 Extra (1)

Cuando vivíamos en España, éramos muy felices.
Toen wij in Spanje woonden, waren wij erg gelukkig.
Todos los días estudiaban cuarto horas.
Iedere dag studeerden zij vier uur.
Iban siempre en bicicleta.
Zij gingen altijd met de fiets.
Siempre lavaba el coche a las cinco de la tarde.
Altijd waste hij zijn auto 's middags om 5 uur.
Esto es el pueblo donde vivía, cuando era joven.
Dit is het dorp waar ik woonde, toen ik jong was.
Padre mio trabajaba con ordenador, cuando tenía 13 años.
Mijn vader werkte met de computer toen hij 13 jaar was.
H2-8

Extra (2)
De dagen van de week.
mañana = morgen; pasado mañana = overmorgen
Si hoy es viernes mañana es sábado
Si hoy es viernes pasado mañana es domingo
Si hoy es lunes mañana es martes
Si hoy es lunes pasado mañana es miércoles
Si hoy es miércoles mañana es jueves
Si hoy es miércoles pasado mañana es viernes

De maanden van het jaar.
03 >>>> marzo
05 >>>> mayo
04 >>>> abril
10 >>>> octubre
11 >>>> noviembre
02 >>>> febrero

Zie volgende pagina!

09 >>>> septiembre
01 >>>> enero
06 >>>> junio
07 >>>> julio
08 >>>> agosto
12 >>>> diciembre

Español
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De tijd
es la una y diez = het is één uur en tien minuten = het is tien over één
es la una menos ocho = het is één uur min acht minuten = het is acht voor één
het is zeven over negen
het is twaalf over drie son las tres
het is dertien over één es la una
het is kwart over twee son las dos
het is kwart over vijf
son las cinco
het is half negen
son las ocho
Het is half twaalf
son las once
Het is twee voor vier
son las cuatro
Het is drie voor zes
son las seis

son las nueve
y doce
y trece
y cuarto
y cuarto
y media
y media
menos dos
menos tres

y siete

WERWOORDEN Vul in!
hablar
tomar
dar
lavar
comprar
comer
coger
vivir
beber
hacer

ha hablado
ha tomado
dado
lavado
comprado
ha comido
ha cogido
ha vivido
ha bebido
hecho

hij heeft gesproken
hij heeft genomen
hij heeft geven
hij heeft gewassen
hij heeft gekocht
hij heeft gegeten
hij heeft gepakt
hij heeft gewoond
hij heeft gedronken
hij heeft gemaakt

