
Les professeurs de néerlandais

Dossier     : exercices de grammaire 3LM1  

1) Pronoms personnels :

Remplace les mots en italiques au moyen de pronoms personnels sujets :
(correction XIII1 p.26)

1. Piet is gelukkig.
2. Els is de zus van Frans.
3. Zijn horloge is kapot.
4. Zijn moeder glimlacht.
5. Vader staat vroeg op.
6. Mijn bed staat in de hoek.
7. De wekker maakt veel lawaai.
8. De hond zit onder de tafel.
9. Mijn ouders gaan vanavond uit.
10. De ramen zijn toe.

2) Zijn et hebben :

Complète au moyen d’une forme de zijn ou hebben au présent :
(correction XV3 p.31)

1. Ik …………………. Boos.
2. ……………………. Vader buikpijn ?
3. ……………………. je een nieuwe auto ?
4. ……………………An en Piet veel vrienden ?
5. U …………… veel afspraken vandaag?
6. …………………. Jullie geen honger ?
7. …………………. U klaar, dames en heren ?
8. …………… je ziek?
9. ……………….. u een camera ?
10. Ik ……………………. Een potlood.
11. Meneer ……………………. De nieuwe directeur.
12. ……………………. Jullie tevreden ?
13. Jan ………………………. Twee zussen.
14. Waar ……………… je ouders ?
15. Jullie ………………… een mooi huis.
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3) Les déterminants possessifs :

Complète au moyen du déterminant possessif se rapportant aux mots en italique :
(correction IX1 p.20)

1. We wonen nu in ………….. nieuwe huis.
2. An en Lies leren ……….. lessen.
3. Hij neemt ………….. koffers.
4. Jullie vergeten ……….. boek.
5. Schrijft u een brief aan ………………….. directeur ?
6. Marie vindt ……………. handtas niet.
7. Vader geeft een boek aan ………………… kinderen.
8. Ik heb 10/10 …………………. Huiswerk is uitstekend.
9. Dat is An en dat is ………………….. broer.
10. Lies schrijft een brief aan ……………… vriendin.

4) La négation :

Niet ou geen:
(correction III5 p.4)

1. Mijn zus in mooi.
2. Ik heb een broer.
3. Haar school is ver.
4. Hij gaat in het bos.
5. Lies is tien jaar oud.
6. Jan koopt een nieuwe fiets.
7. Ik heb geld.
8. Ik vergeet mijn paraplu.
9. Vader rijdt te vlug.
10. Het is zeven uur.
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5) La formation d’une question avec ou sans mots interrogatifs :

Pose des questions sur les mots en italique :
(correction XII5 p 25)

1. Piet heeft een afspraak met de directeur.
2. Zo’n rok kost ongeveer 2000 euro.
3. Volgende dinsdag verlaten ze hun vrienden.
4. Zijn hele familie komt uit Zwitserland.
5. De bedelaar zit op een bank.
6. Die man werkt al 20 jaar bij die firma.
7. Zijn appartement is groot en mooi.
8. Meneer Van Volsem is mijn leraar Nederlands.
9. Mijn ouders gaan met vakantie naar Griekenland.
10. Er liggen drie boeken op mijn boek.

Mets à la forme interrogative:
(correction III17 p.6)

1. Ze gaan graag met vakantie.
2. Piet krijgt een mooi geschenk.
3. Morgen zullen ze naar Brugge gaan.
4. Jan is al 25 jaar oud.
5. Ze kopen een nieuwe auto.
6. Jullie blijven twee maanden in de Verenigde Staten.
7. Vandaag moet Lies het eten klaarmaken.
8. Hun ouders zijn niet tevreden.
9. De kinderen mogen niet alleen naar de bioscoop gaan.
10. Mia doet boodschappen met haar moeder.

6) L’accord de l’adjectif :

1. een …………… jasje (nieuw) 

2. zijn ……………….. jasje (nieuw) 

3. geen ………………….. tafel (bruin) 

4. een ……………………… jurk (rood) 
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5. een ……………………. huis (mooi) 

6. een ………………. blouse (wit) 

7. het  ………………..land (groot) 

8. een ………………  meisje (lief) 

9. een ………………. jongen (lief) 

10. de  …………………….woorden (mœilijk)

7) Le présent :

Conjugue au présent en appliquant les règles d’orthographe si nécessaire :
(correction XV7 p.32)

1. Waar (wonen)…………………… u ?
2. Wie (dekken) ……………………. de tafel ?
3. Mijn broer (zi en) ………………….. in de tuin.
4. Je (werken) ……………………… te vlug.
5. Luister! De klok (slaan) ………………… drie uur .
6. Deze jurk (passen) ………………… niet.
7. Grootvader (leven) …………………… van zijn rente.
8. Aan wie (schrijven) ……………………… u?
9. Hij (troosten) ………………. zijn zus.
10. (Nemen)  …………………. U een taxi ?
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8) Les règles d’orthographe :

Trouve le radical des verbes suivants :
(correction II3 p.2)

1. Nemen
2. Lezen
3. Schrijven
4. Kopen
5. Dekken
6. Slapen
7. Drukken
8. Kiezen
9. Graven
10. Zeggen

9) Le pluriel des noms :

Indique le pluriel des noms suivants :
(correction VI10 p.13)

1. De deur
2. Het dier
3. De brief
4. Het meisje
5. De foto
6. Het raam
7. Het hoofd
8. De broer
9. De vriend
10.  Het veld
11.  De dag
12.  De oorlog
13.  De geur
14.  De ski
15.  De doos
16.  De smurf
17.  De paraplu
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18.  Het verlof
19.  De kers
20.  De garage

10) Les auxiliaires de mode :

Conjugue les verbes entre parenthèses :
(correction XV13 p. 33)

1. Ik (kunnen) ……………. niet zwemmen.
2. (Willen) ……………… u de deur  even dichtdoen ?
3. Daar (meoten) ………….. u linksaf afslaan.
4. (Mogen) …………………. ik uw telefoon gebruiken ?
5. We (mogen) ……………………… niet nar het bal gaan.

11) L’impératif :

Mets à l’impératif forme familière :
(correction XV73 p.44)

1. (Gaan) ……………… zi en, jan !
2. (Luisteren) ………………… naar het niews !
3. (Spreken) ………………….. luider !
4. (Bezoeken) ………………….. die oude kastelen !
5. (Werken) ……………………. Wat meer !
6. (Kijken)……………………… naar de televisie !
7. (Terugkomen) ………………… niet te laat …………………. !
8. (Vertellen) …………………… me dat verhaal !
9. (Blijven) ……………………… niet te lang !
10. (Zwemmen) ………………………… niet zo ver !
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Mets à l’impératif  forme polie les 10 phrases que tu viens de faire 

1. ……………………………………………………
2. …………………………………………………………….
3. …………………………………………………………….
4. …………………………………………………………….
5. …………………………………………………………….
6. ……………………………………………………………..
7. …………………………………………………………….
8. …………………………………………………………….
9. ……………………………………………………………..
10. …………………………………………………………….

12) Il y a et les verbes de position :

Complète ou moyen de ER IS ou ER ZIJN :
(correction XIII11 p.27)

1. …………………………… plaats voor jou.
2. …………………………… weinig gelukkige mensen.
3. …………………………..veel verkeer ?
4. ……………………………aardappelen, mevrouw ?
5. …………………………… geen mosterd meer.
6. …………………………… post voor mij ?
7. …………………………… iets aan de hand ?
8. …………………………… veel Indonesiërs in Nederland.
9. …………………………… nog vragen ?
10. …………………………….. voetbal op TV.
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Complète au moyen du verbe de position adéquat. N’oublie pas de le conjuguer :

1. De kerk …………………… in het midden van het dorp. 

2. De oude mensen  ……………………op een bank. 

3. Het brood  …………………………op het rek van de winkel. 

4. De trui  ……………………….in de kast. 

5. Ze ………………………… in het restaurant. (au pluriel) 

6. Het bed…………………………….  in de hoek. 

7. Het schilderij………………………….  aan de muur. 

8. Ze is ziek; ze …………………………. in haar bed. 

9. De krant …………………………… op de tafel. 

10. Het idee ……………………………………. in de lucht.

13) L’inversion :

Commence la phrase par les mots en italiques :
(correction III12 p.5)

 
1. Piet vertrek om 4 uur met de bus.
2. Hij zorgt vanmiddag voor de koffers.
3. Jullie brengen eerst de boeken.
4. Ik ga nu naar huis.
5. De bushalte is hier.
6. Hij gaat morgen naar het stadhuis.
7. We gaan vandaag met de vakantie.
8. Mijn vriend komt iedere dag thuis.
9. Je slaat linksaf aan het kruispunt.
10. Je zal volgende week naar Spanje vertrekken.
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14) L’ordre des compléments :

Reconstitue les phrases suivantes :
(correction III1 p.3)

1. Ik – oud – nu – twaalf – ben – jaar.
2. Ik – zusters – en – één – heb – broer – twee.
3. We – drie – al – in – wonen – Brussel – jaar.
4. Onze vader – 1985 – bij – informaticus – als – werkt – sinds – Philips.
5. Onze moeder – is – Engels – op – lerares – een – atheneum.
6. Mijn broertje Tom – niet – school – nog – naar – gaat.
7. Mijn zus Hilda – twee – niet – bij – jaar – meer – ons – al – woont.
8. We zondag – bezoek – brengen – haar – elke – een.
9. Ik – veel – houd – gezin – mijn – van.

15) Les verbes à particules séparables  et non séparables :

Les verbes suivants sont-ils séparables (S) ; inséparables (I) ; ni l’un ni l’autre (O) :

1. achterlaten  (abandonner) 

2. uitnodigen  (inviter) 

3. herstellen  (réparer) 

4. terugkomen  (revenir) 

5. geloven  (croire) 

6. werken (travailler)  

7. verzoeken  (prier, demander) 

8. weglopen  (s'enfuir) 

9. verlaten  (qui er) 

10. doorlopen  (parcourir)
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Compose 5 phrases avec une particule séparable :

1. ……………………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………………………..
4. ……………………………………………………………………………………………..
5. ……………………………………………………………………………………………..

16) Les pronoms personnels compléments :

Remplace les mots entre parenthèses par un pronom personnel complément adéquat :

1. Ik geef een cadeau (aan mijn vriend).  

2. Hij kijkt (met zijn vriendin) naar de televisie.  

3. Ik begrijp (mijn broers) niet.  

4. Ik zing (dat lied) graag.  

5. Ik ga (met Lies) boodschappen doen.

17) La formation du v  avec verbes réguliers et irréguliers :

Mets au passé composé : tous ces verbes se conjuguent avec hebben :
( correction XV38 p.38)

1. We ……………………….. de bus …………………… ? (missen)
2. Wanneer …………………….. die schrijver ………………… ? (leven)
3. Ik ……………………….. je niets ……………….. . (vragen)
4. Met wie ……………………….. jullie ……………………. ? (praten)
5. Die dames ………………………. veel ……………………. (reizen)



Les professeurs de néerlandais

Mets au passé composé : tous ces verbes se conjuguent avec zijn :
(correction XV38 p.38)

1. Onze zoon ………………….. vor zijn rijexamen ……………. (slagen)
2. Wat ……………….. je deze laatste jaren …………………. ! (groeien)
3. Gisteren …………………… vader en ik naar Oostende ……………….. (fietsen)
4. Mijn zus …………………….. vorige maand …………………… (trouwen)
5. Om drie uur …………………….. ik in de trein ……………………. (stappen)

18) Le choix de l’auxiliaire dans la formation du v  :

Choisis de conjuguer avec hebben ou zijn:
( correction XV40 p.38)

1. ………………….. je al naar Nederland ………………….. ? (zijn)
2. De kinderen ……………………. rond drie uur ………………… (komen)
3. Ik …………………….. de hele avond TV ………………… (kijken)
4. We …………………. tot het einde toe ………………. (blijven)
5. De agenten ……………… de dieven ………………….. (vinden)
6. Wie …………………… die brief ………………….. (schrijven)
7. Waar …………….. u met vakantie naartoe ……………. ?(gaan)
8. Ik ……………….. niemand in de gang ……………… (zien)
9. Gisteren ……………………. hij twintig jaar …………….. (worden)
10.  Mijn zusje ………………….. griep …………… (hebben)

19) L’ovt de hebben ou zijn :

Ajoute l’imparfait du verbe être ou avoir à la bonne forme :

 1. Mijn zuster …………….. er. 

2. Wij  ………………..een groot probleem. 

3. Het …………………  een mooi huis. 



Les professeurs de néerlandais

4.  ……………………..hij een paard? 

5.  ……………………………..ze met velen? 

6. We …………………………. heel tevreden. 

7. Hij…………………………  een student geneeskunde. 

8. Moeder ………………………… veel werk. 

9. Mijn vrienden  ………………………op reis. 

10. Marc  ……………………….er niet.

20) Om…te + infinitif:

Relie les paires de phrases suivantes au moyen de om…te:
(correction XV86 p.46)

1. Je hebt een mooie jurk nodig. Je moet naar het bal gaan.
2. Piet zal naar de bisocoop gaan. Hij wil zich ontspannen.
3. Mia moet geld verdienen. Ze zal naar Italië reizen.
4. Het regent te hard. We kunnen niet gaan wandelen.
5. Lies moet stilte hebben. Ze moet studeren.

Relie les deux partie de phrase par VOOR ou OM…TE:
(correction XV89 p.46)

1. Ik moet naar her reisbureau ………………………… (inlichtingen vragen)
2. Ze heeft geen tijd …………………………………. (de lunch klaarmaken)
3. Ze hebben veel werk ……………………………… (morgen)
4. We gaan naar de supermarkt ………………………………………….. 

(boodschappen doen)
5. Hij neemt de eerste bus ……………………………………. (op tijd kunnen komen)
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21) Om…te + infinitif:

Relie les paires de phrases suivantes au moyen de om…te:
(correction XV86 p.46)

1. Ik heb al gegeten.  

2. We kunnen al goed fietsen.  

3. De kindjes zijn al moe.  

4. Je broer heeft dat boek al gelezen  

5. Ik schrijf hem al een brief.  

6. De koffie is al klaar.  

7. Er staan al vijf borden op tafel.  

8. Ik heb hem al opgebeld.  

9. Het is al vijf uur.  

10. Petra heeft dat boek al gelezen.
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22) Omdat et la proposition subordonnée :

Achève les phrases en reme ant les mots soulignés dans l’ordre:

1) Remets les mots soulignés dans l’ordre :

1.Ik kan niet mee op vakantie, 

geld – heb - ik - omdat - geen

………………………………………………………………………………………………………

2.Peter gaat niet naar bed, 
 
nog - is - het - vroeg - omdat

………………………………………………………………………………………………………

3.De kinderen gaan vandaag niet fietsen,

omdat -  te - het - regent - hard

………………………………………………………………………………………………………

4. Ik denk 
 
komedie - speelt - dat - hij

………………………………………………………………………………………………………

5. Ik slaap wat langer. 

het – omdat – is – vakantie

………………………………………………………………………………………………………
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23) La conjonction de coordination WANT :

Relie les deux phrases à l’aide d’une conjonction de coordination. 

1. Clara wil meer verdienen. Ze wil een nieuwe auto kopen. 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

2. Cindy is boos. Haar broer ligt op haar bed. 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

3. Ik mag niet naar de televisie kijken. Ik leer anders mijn lessen niet. 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

4. Bart wil naar de radio luisteren. Er is een mooi programma. 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

5. We kunnen niet gaan zeilen. We hebben geen boot meer. 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………


