
A. Accorde l'adjectif 
1 Die jongen is heel (groot) 
2 Wat een (dom) man! 
3 veel (wit) huizen: 
4 een (interessant) boek 
5 het (geel) rokje  
6 (grijs) brood  (het brood) 
7 (vers) melk (de melk) 
8 dat (braaf) meisje  
 
 
B. Accorde l'adjectif si nécessaire. Veille  à orthographier l'adjectif correctement. 
1. een (goed) lerares    
2. (ander) beroepen   
3. mijn vriend is (ziek)   
4. het (duur) boek   
5. deze (vol) bus  
6. een (boos) kind   
9. alle (braaf) mensen   
10. elk (mooi) meisje  
11. (grijs) haren 
12. drie (dik) pakjes 
13. een (stom) jongen 
14. (wit)  brood 
15. elk (klein) huisje  
 
C. Accorde l'adjectif 
1. een (lastig) oefening:   
2. welk (leuk) liedje?:   
3. het (tof) uitje:      
4. hij wordt (dol) op muziek:    
5. twee (prachtig) steden:     
6. geen (dood) man:     
7. de (grof) opmerking:    
8. dat (raar) kind:  
 
D. Accorde l'adjectif 
1. die gezond …….. mensen  (sain)  
2. alle grof…….. opmerkingen (remarques grossières) 
3. het slap……. kind (mou, faible)  
4. welk…  mooi…. boek?   
5. grijs…….  haren  
6. twee lang….. weken 
7. wit……. dozen.  
8. een krom…… rug  (courbé) 
9. dit breed…….. huis  (large)  
10. een groot…..  huis  
 
E. Accorde l'adjectif 
 
1. die gezond …….. mensen  
2. het slap……. kind  
3. grijs…….  haren  
4. papieren……. dozen.  
5. dit breed…….. huis  
6. alle grof…….. opmerkingen (remarques)  
7. welk…  mooi…. boek? 
8. twee lang….. weken 
9. een krom…… rug 



10. een groot…..  huis 
 

F. Exercices sur l'accord de l'adjectif 

1. Wat een mooi.. huis!  .................... 8. Wat een braaf... jongen. .................... 

2. Dat is een raar.. man. .................... 9. Die jongen is lief... .................... 

3. Ik woon in een smal.. straat. .................... 10. Ken je het geel... huis? .................... 

4. Zie je die breed.. weg?  .................... 11. Het is een grof... opmerking.  .................... 

5. Ik heb slecht.. nieuws. .................... 12. Ik eet vers.. groenten. .................... 

6. Ze heeft grijs... ogen .................... 13. een ijzeren.. deur .................... 

7. Zie je dat gebroken.. raam? .................... 14. Ze wordt groot.. .................... 

 

G. Justifie l'accord de l'adjectif et de l'orthographe du mot 

1. dat mooie meisje  ..................................... 6. een nieuw boek ..................................... 

2. slecht nieuws ..................................... 7. dat boze vrouwtje  ..................................... 

3. de gouden eeuw ..................................... 8. je korte brief ..................................... 

4. een dure jas ..................................... 9. de gevangen terrorist ..................................... 

5. ons grote park ..................................... 10. een mooie tuin  ..................................... 

 

 
 


