A. Mets les phrases suivantes à la forme négative
1. Ze spelen niet samen.
2. Ik heb dat boek niet gelezen.
3. Ze heeft geen fiets.
4. Ik ga volgend jaar niet naar Terschelling.
5. Ik geef het je niet.

B. Mets la phrase à la forme négative
1. Ik ken geen Brazilaans muziekje.
2 . Ze is niet lang gebleven.
3. Ik heb niet veel dromen.
4. Hij is nog geen 10 jaar.
5. Hij is nog niet naar Terschelling gegaan.
6. Ik heb die man niet meer gezien.
7. Ze is niet mooi meer.
8. Ik ga niet meer naar school.
9. Ik heb het niet.
10. Hij heeft het niet meer.
11. Het is geen drie uur.
12. Hij heeft dat land nog niet bezocht.
13. Ik heb niet weinig kranten.
14. Ik ben niet moe meer.
15. Ik heb nog niet geslapen.
16. Ze heeft geen twee boeken meer.
17. Ik heb nog geen twee centen gevonden.
18 Ze spelen niet samen.
19 Ik heb dat boek niet gelezen.
20. Ze heeft geen fiets.
21. Ik ga volgend jaar niet naar Terschelling.
22 . Ik geef het je niet.

C. Mets la phrase à la forme négative
1. Hij is mijn broer niet.
2. Mijn kleren hangen niet meer in de kleedkamer.
3. Je hebt geen twee linialen meer.
4. Ik begrijp dat niet.
5. Ik heb nog geen boek.
6. Het is nog geen drie uur.
7. Ze heeft niet veel geld.
8. We gaan niet laat slapen.
9. Heb je je spiekbriefjes niet mee?
10. Ik ben niet meer bezig met die oefening.
11. Ik spreek geen Frans.
12. Doe de deur niet dicht, aub.

D. La négation: Vertaal
1.Ik heb geen boek. 2. Ik zal niet naar Oostende vertrekken. 3. Ik heb mijn boek niet. 4. Hij zal geeb brief
verzenden/opsturen. 5. Hij heeft zijn geld niet meegenomen.. 6. Hij is niet gekomen. 7. Hij heeft zijn kamer niet
opgeruimd.

