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Inleiding
U leert weer veel in deze les. U leert hoe u woorden in het meervoud kunt zetten,
u leert weer heel wat over werkwoorden en u leert de telwoorden van 1 t/m 10.
Veel succes!

2-2

Zinnetjes voor een dialoog
Spaans:
Uitspraak:
Vertaling:

Hola, soy María. Soy holandesa. Soy telefonista. Soy de Amsterdam.
óla, soj marié-a. soj olandésa. soj telefoniésta. soj de amsterdam
Hallo, ik ben Maria. Ik ben Hollandse. Ik kom uit Amsterdam.

Opmerkingen:
•
•
•

soy = ik ben
yo soy = ik ben (ik met nadruk!)
Zo lezen we in de Bijbel dat Jezus zegt:
Yo soy el pan = Ik ben het brood.
el pan = het brood; "el" is het bepaald lidwoord voor manlijke woorden.
Yo soy la luz = Ik ben het licht.
la luz = het licht; "la" is het bepaald lidwoord voor vrouwelijke woorden.
De uitspraak van "luz" = loeth; th als in het Engelse "things".
Yo soy la puerta = Ik ben de deur.
De uitspraak van puerta = pwérta

2-3

Manlijke en vrouwelijke woorden (vervolg)
•
•

2-4

Niet alle woorden die op een "o" eindigen zijn manlijk. Hier volgen enkele
uitzonderingen: foto, radio en mano (=hand) zijn vrouwelijk
Niet alle woorden die op een "a" eindigen zijn vrouwelijk. We noemen een paar
uitzonderingen: día (= dag), mapa (= kaart) en problema (= probleem)

Meervoud
el libro = het boek; los libros = de boeken
(libro + s) Woorden die op een klinker eindigen, krijgen in het meervoud een "s" erbij.
la palabra = het woord; las palabras = de woorden
(palabra + s)
el numero =het nummer; los numeros = de nummers
(numero + s)
la semana = de week; las semanas = de weken
(semana + s)
el profesor = de leraar; los profesores = de leraars
(profesor + es) Woorden die op een medeklinker eindigen, krijgen in het meervoud "es" erbij.
la universidad = de universiteit ; las universidades = de universiteiten
(universidad + es)
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Meer over werkwoorden
In de vorige les kwam het werkwoord hablar aan de orde. Er is een grote groep
werkwoorden die net zo vervoegd worden. Ook zij hebben een infinitief op –ar.
Er is ook nog een groep werkwoorden die een infinitief op –er hebben.
Hier volgt een voorbeeld:
comer = o.a. eten
com-o = ik eet
com-es = jij eet
usted com-e = u eet
com-e = hij/ zij eet
Het werkwoord "beber" (= drinken) wordt net zo vervoegd.
bebes = jij drinkt

2-6

Het werkwoord hay
De werkwoordsvorm "hay" betekent: er is of er zijn
Hay muchos libros en la biblioteca = Er zijn veel boeken in de bibliotheek
Let op: much-os libros; much-as palabras
Hay un hotel en el centro = Er is een hotel in het centrum
Let op de uitspraak!
De uitspraak van "hotel" is otél
De uitspraak van "centro" is théntro (th als in het Engelse "things")
Hay un libro y una pluma en la mesa.
Er ligt een en een pen op de tafel.
¿Hay problemas? Zijn er problemen?
¿Hay una universidad? Is er een universiteit?
¿Hay una iglesia? Is er een kerk?

2-7

Telwoorden
uno = 1; dos = 2; tres = 3; cuatro (kwátro) = 4; cinco (thiénko) = 5;
seis (sé-ies) = 6; siete (sjéte) = 7; ocho (ótsjo) = 8; nueve (nwébe) = 9; diez (djeth) = 10
Voorbeelden:
un libro = één boek; una pluma = één pen
U ziet:
Voor een manlijk woord wordt uno: un!
Voor een vrouwelijk woord wordt uno: una!
Hay un libro y dos plumas en la mesa.
Er liggen één boek en twee pennen op de tafel.

Eenvoudig Spaans

pagina:3

TalencentrumBarneveld.nl

SPAANS LES 2

Español

Tres radios más una radio son cuatro radios
Drie radio's plus één radio zijn vier radio's.
Diez plumas menos una pluma son nueve plumas.
Tien pennen min één pen zijn negen pennen.
2-8

Uitspraakregels
•

De "z" wordt uitgesproken als "th" (van het Engelse things)
De uitspraak van "luz" is loeth en van "diez" djéth.

•

De "c" voor een "i" en een "e" wordt uitgesproken als "th" (van het Engelse things)
De uitspraak van "centro" is théntro en van "cinco" thiénko

•

De h wordt niet uitgesproken.
De uitspraak van "hotel" is otél.

•

De "ch" wordt uitgesproken als "tsj".
De uitspraak van "ocho" is ótsjo.

De uitspraak van de telwoorden 1 t/m 10 kunt u weer oefenen.
Daarvoor moet u het volgende doen:
1. Klik links op de site op "extra oefeningen".
2. Klik op de link voor les 2.
De telwoorden worden deze keer door iemand uit Latijns Amerika uitgesproken.
Leest u ze voor u met deze oefening begint een paar keer met de betekenis door!
uno = 1; dos = 2; tres = 3; cuatro (kwátro) = 4; cinco (thiénko) = 5;
seis (sé-ies) = 6; siete (sjéte) = 7; ocho (ótsjo) = 8; nueve (nwébe) = 9; diez (djeth) = 10

2-9

Eindoefening (De antwoorden vindt u aan het einde van deze les!)
1. vijf boeken = ...
a. cuatro libros
b. cinco libros
c. seis libros
2. zeven pennen = ...
a. seis plumas
b. siete plumas
c. cinco plumas
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3. De uitspraak van "luz" is:
a. loeth
b. loetjs
c. luth
4. Tres radios más seis radios son ....
a. siete radios
b. ocho radios
c. nueve radios
5. Diez plumas menos tres plumas son ...
a. siete plumas
b. ocho plumas
c. nueve plumas
6. één radio = ...
a. uno radio
b. una radio
c. un radio
7. Wat is juist?
a. un foto
b. un dia
c. un mano
8. u drinkt = ...
a. usted come
b. usted habla
c. usted bebe
•
•
•

Kijk de opdrachten na!
Ga na wat u fout gedaan hebt!
Maak de eindopdrachten die op de volgende pagina staan.
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2-10 Eindopdrachten (De antwoorden vindt u aan het einde van deze les!)

1. Vertaal:
•
•

Hola, soy María. Soy de Amsterdam.
Vertaling: _____________________________________ _____________

•
•

Yo soy el pan.
Vertaling: __________________________________________________

•
•

Yo soy la puerta.
Vertaling: __________________________________________________

•
•

Hay cinco libros y dos plumas en la mesa.
Vertaling: __________________________________________________

2. Dos radios más seis radios son ....
a. siete radios
b. ocho radios
c. nueve radios
3. Siete radios menos cinco radios son ....
a. una radio
b. dos radios
c. tres radios
4. Wat is juist?
a. un problema
b. una dia
c. un radio
5. jij eet = ...
a. usted come
b. comes
c. como
6. hij drinkt = ...
a. bebe
b. beba
c. bebo
7. De uitspraak van "ocho" =...
a. ótho
b. ótjso
c. ótsjo
8. De uitspraak van "cinco" =...
a. thiénko
b. tsjiénko
c. tjsiénko
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ANTWOORDEN
Eindoefening (2-9)
1b; 2b; 3a; 4c; 5a; 6c; 7b; 8c;

Eindopracht (2-10)

•
•
•
•

Hallo, ik ben Maria. Ik kom uit Amsterdam.
Ik ben het brood.
Ik ben de deur.
Er liggen vijf boeken en twee pennen op de tafel.

2b: 3c; 4a; 5b; 6b; 7c; 8a

