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Lees de zinnen. Zet een kruisje voor de

lijdende zinnen.

Ç t lk kijk naar een film over PomPeT

Ç

zDe stad Pompej'werd bedolven
door lava.

* I De stad lag aan de voet van een
vu I kaan.

Ç 4Pompeï werd eeuwen later weer
uitgegraven.

*

Sle kunt huizen en straten nu
weer zien.

Ç

o

6l,Aaar de ruïnes worden slecht
onderhouden.

ÇI

)e moet er dus snel bij zijn.

taal verkennen

Dit ga je leren
fe leert het verschil tussen de bedriivende en de
liidende vorm.
Dit moet je weten
. Er zijn bedrijvende en lijdende zinnen. In
een bedrijvende zinvoert het onderwerp de
handeling van het gezegde uit. In een lijdende
zin is dit niet zo.
Bedrijvend: Ibrahim kopt de ïral.
Lijdend: De bal wordt gekopt door Ibrahim.

.

fe maakt van een bedrijvende zin een lijdende
zin door van de persooribvórm eén voltooid

deelwoord te maken en het hulpwerkwoord
worden te gebruiken.

kopt*Þwordt gekopt.,

. Het lijdencl voorwerp

:,

{

van de bedrijvende zin

wordt het onderwerp in de lijdende zin.

åebal*b

de bal

. Het onderwerp

van de bedrijvende zin komt

achter door te staan in de lijdende zin.
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door Ibrahim

'f--r

Verander de bedrijvende zin in een lijdende zin. Het begin van de zin staat er al
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Ibrahim

De buschauffeur brengt de passagiers
De passagiers worden
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Een gids vangt de toeristen
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Ee toeristen worden

3

Hij leidt ze rond door de rur'nes
Ze worden

4

De toeristen bekijken de mozaÏeken

De mozaïeken worden

b

Doe het nu helemaal zell
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De mensen bekijken de lichamen van gips

Lava en as bedelven de bewoners.

Taal actief
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Dit ga je leren
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Kruis het goede voornaamwoord aan

r
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fe leert hoe je de persoonliike
voornaam\iloorden goed in een zin

ls die computer van ...1
Ç jouw

gebruikt.
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Dit moet ie \¡/eten
. Hun is een persoonlijk
voornaamwoord dat nooit als

lk denk dat ... zus dezelfde heeft.
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voorwerp of als bezittelijk
voornaamwoord.
Fout: FTun hebben dat gedaan.
Goed:'{-ii heþben dat gedaan.

... krijgen altijd ruzie achter dat ding.

Ç

5

anderwe.rp in een zinkan
voorkomen, wel als meewerkend

mijn

Mijn zus ziI er altijd achter met ... vriend.
Ç haar

ö

zij
Hun

.

lk wacht mooi tot ik ... eigen computer heb.

Çme
Ç mijn

Me, iou en u zijn persoonlijke
voornaamwoorden die lijken op
de bezittelijke voornaamwoorden
mijn, jouw en uw.
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Fout: Hij heeft me fiets gemaakt.
Goed: Hij heeft miin fiets
gemaakt.

Zullen we samen een spel doen op... computer)
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Onderstreep de taalfout. Zet de juiste vorm erachter.
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lk spaar voor me nieuwe telefoon.
lk vind die van jouw zo mooi.
lk vroeg aan mijn pa: 'Hoe is het met u telefoon)'
'Me telefoon doet het nog prima,' zei hij.
En hij zit de hele dag op ze werk te bellen.

Hun zijn straks vast jaloers op de mijne.
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