Hans Klooster

Taal Groep 8
Set 2
Inhoud

Kaart

1. Woordvorming
Meervoudsvorming • Niet één maar twee. Schrijf het goede woord op.
Verkleinwoorden • Schrijf het verkleinwoord op.
Samenstellingen • Uit welke woorden bestaat dit woord? Schrijf ze apart op.
Vrouwelijke aanduidingen • Niet een man maar een vrouw. Schrijf het goede woord op.
Vergrotende en overtreffende trap
• Hoog - hoger - hoogst. Doe hetzelfde met de volgende woorden.
Achtervoegsels - van werkwoord naar zelfstandig naamwoord
• Verbreden - de verbreding. Kies uit: -ing, -atie, -er, -aar, -sel of -age
Afkortingen • Schrijf de afkorting volledig op.
Kennen – kunnen / liggen – leggen en bijvoeglijke naamwoorden
• Welk woord past er op de puntjes? Schrijf het goede woord op
en ook de goede vorm van het blauwgekleurde woord.
Werkwoordsvorming • Schrijf de goede vorm van het woord op.
2. Zinsvorming
Onderscheiden van woorden in aan elkaar geschreven woorden
• Uit hoeveel woorden bestaan deze zinnen? Schrijf het aantal op.
Correcte zinnen maken
• Maak er een goede zin van. Er staat al aangegeven met welk woord je moet beginnen.
Maak van twee zinnen één zin • Zet het woord waarmee dat kan op de lijn.
Lijdende of bedrijvende vorm • Zet de zin in de lijdende of in de bedrijvende vorm.
Directe of indirecte rede • Zet de zin in de directe of indirecte rede.
Scheidbare werkwoorden • Maak er een goede zin van.
Wederkerende voornaamwoorden • Maak er een goede zin van.
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3. Functiewoorden
Betrekkelijke voornaamwoorden
• Schrijf het woord dat op de puntjes moet staan op. Kies uit: die of dat.
17 en 18
Aanwijzende voornaamwoorden
• Schrijf het woord dat op de puntjes moet staan op. Kies uit: die, dat, dit of deze.
19
Vragende voornaamwoorden en bijwoorden
• Welk woord hoort er op de puntjes te staan?
Kies uit: wie, wat, welke, waarom, hoe en waar.
20
Lidwoorden • Is het een ‘de‘ of een ‘het‘ woord? Schrijf het goede woord op.
21
Persoonlijke voornaamwoorden • Welk woord past er op de puntjes. Schrijf dat woord op. 22
Bezittelijke voornaamwoorden • Vul het goede woord in.
23
Voorzetsels • Welk woord past er op de puntjes. Schrijf dat woord op.
24
4. Betekenissen
Tegenstellingen • Wat is het tegengestelde. Schrijf dat woord op.
25
Synoniemen • Welke van de drie woorden betekent hetzelfde? Schrijf dat woord op.
26
Homoniemen • In beide zinnen past op de puntjes eenzelfde
woord maar de betekenis verschilt. Schrijf dat woord op.
27
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Moeilijke woorden
• Iemand die ..... is een ..... ? Schrijf je antwoord op.
28
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Spreekwoorden/uitdrukkingen
Eerste oplage
• Maak de uitdrukking verder af.
29 en 30
Alle rechten voorbehouden.
• Maak het spreekwoord verder af.
31
• Zet een kruisje voor de juiste betekenis.
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