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Hallo,

Wat tof dat je mijn werkboek met lidwoorden gedownload hebt.
Dit werkboek heb ik gemaakt om je te helpen bij het begrijpen van de regels
die horen bij DE en HET woorden. Ik merk dat veel mensen het moeilijk vinden
om te ontdekken dat er regels zijn en hoe de regels gebruikt moeten worden.
Je bent dus echt niet de enige die dit lastig vindt!
Door middel van dit werkboek wil ik je meer inzicht geven en daardoor ook
meer zelfvertrouwen en plezier om de Nederlandse taal actief te gebruiken.
Het werkboek begint met een korte uitleg van de regels.
Daarna zijn er 100 woorden waarmee je kunt oefenen.
De antwoorden vind je achterin het werkboek.
Ik wens je veel succes en oefenplezier!
Heb je vragen, dan mag je mij altijd mailen.

Groeten Elizabeth
talkdutch2@gmail.com

Talk Dutch 2

De en het uitleg
De woorden regels:
-Woorden met achtervoegsel heid (de gezelligheid), ing (de vergissing) nis (de geschiedenis),
st (de test), de (de code), te (de date), ij (de batterij)
-Namen van relaties en beroepen: de papa, de zus, de leerkracht, de bakker
-Namen van rivieren en bergen: de Maas, de Mont Blanc
-Namen van groente, fruit en bomen: de appel, de sla, de kastanje
-Letters en cijfers: de a, de negen
-Woorden in het meervoud: de honden, de mensen
Het woorden regels:
-Verkleinwoorden (pje, tje, etje) het boompje
-Plaatsen, talen en windrichtingen: het bos, het Nederlands, het oosten
-Woorden die eindigen op:
*isme(het toerisme, het mechanisme)
*ment (het monument, het abonnement)
*act (het pact)
*ict (het conflict, het delict)
*um (het aquarium, het museum)
*uct( het aquaduct)
*schap (het gezelschap, het landschap) (de verwantschap, de weten, de vriend)
*sel (het mengsel=mixture baksel=baking) (de deksel, de mossel)
*ect (het dialect) (de architect, de dyslect)
-Woorden die beginnen met be, ge ver, ont: het begin, het ontbijt, het gezin
-Materialen (het katoen, het staal) (de wol, de zijde)
Bij twijfel kies voor de, deze is het meest voorkomend.

Oefeningen
Oefening 1: Zet het goede lidwoord voor het woord. Kies uit de of het
1. ……………..fiets

9. …………paard

2. ……………. hond

10. ……….meisje

3. ……………. raam

11. ………. jongen

4. ……………. huis

12. ………..opdracht

5. ……………. computer

13. ………. koning

6. ……………. schilderij

14 ………… auto

7. ……………. politie

15. …………knal

8. ……………. gebouw

16 ………….bloemetje
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Oefening 2
Kies het juiste lidwoord: de of het
1. De/het school
2. De/het leven
3. De/het tuin
4. De/het zuiden
5. De/het kindje
6. De/het uur
7. De/het besluit
8. De/het geluid
9. De/het vervoer
10. De/het ontbijt
Oefening 3
Kies het juiste lidwoord: de of het
1. …. nieuwe stoel.
2. …. vensterbank.
3. …. jongetje
4. …. schrik
5. …. kind
6. …. avondeten
7. …. Duits
8. …. e-mail
9. …. slager
10. …. mama
Oefening 4
Is het lidwoord goed gebruikt of niet?
1. De huisje
2. De lunch
3. De ontdekking
4. De leven
5. Het dingetje
6. Het website
7. Het logo
8. De aanzicht
9. De instrument
10. Het grote talent
Oefening 5
Kies het juiste lidwoord: de of het
1. …. opa
2. …. Alpen
3. .... tafels
4. …. negen
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5. …. voedsel
6. ….. Frans
7. …. toerisme
8. …. peer
9. …. Rijn
10. …. centrum
Oefening 6
Kies het juiste lidwoord: de of het
1. .... bergen
2. …. begin
3. …. ijzer
4. …. noorden
5. …. vriendje
6. …. vriend
7. …. muisje
8. …. beker
9. …. meneer
10. …. getal
Oefening 7
Kies het juiste lidwoord: is het de of het?
1. De/het citroen
2. De/het boek
3. De/het aardbei
4. De/het konijn
5. De/het vlag
6. De/het brood
7. De/het bus
8. De/het uur
9. De/het koffie
10. De/het kastje
Oefening 8
Is het lidwoord goed gebruikt of niet?
1. De hondje
2. De straat
3. Het bus
4. Het avontuur
5. Het deur
6. Het stoel
7. Het school
8. De vork
9. Het gezicht
10. Het koe
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Opdracht 9
Is het lidwoord goed gebruikt of niet?
1. Het gebouw
2. De jaar
3. De bed
4. De thee
5. Het antwoord
6. De media
7. Het trein
8. De woord
9. Het gevangenis
10. Het museum
Opdracht 10
Vul in de of het
1. ….. regering
2. ….. gefluister
3. ….. advocaat
4. ….. verdriet
5. ….. begin
6. ….. boten
7. ….. koningin
8. ….. professor
9. ….. democratie
10. ….. oma

ANTWOORDEN
Oefening 1: Zet het goede lidwoord voor het woord. Kies uit de of het
1. De fiets

9. Het paard

2. De hond

10. Het meisje

3. Het raam

11. De jongen

4. Het huis

12. De opdracht

5. De computer

13. De koning

6. Het schilderij

14. De auto

7. De politie

15. De knal

8. Het gebouw

16. Het bloemetje
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Oefening 2
Kies het juiste lidwoord: de of het
1. De school
2. het leven
3. de tuin
4. het zuiden
5. het kindje
6. het uur
7. het besluit
8. het geluid
9. het vervoer
10. het ontbijt
Oefening 3
Kies het juiste lidwoord: de of het
1. de nieuwe stoel.
2. de vensterbank.
3. het jongetje
4. de schrik
5. het kind
6. het avondeten
7. het Duits
8. de e-mail
9. de slager
10. de mama
Oefening 4
Is het lidwoord goed gebruikt of niet?
1. De huisje, fout het huisje
2. De lunch
3. De ontdekking
4. De leven, fout het leven
5. Het dingetje
6. Het website, fout de website
7. Het logo
8. De aanzicht, fout het aanzicht
9. De instrument, fout het instrument
10. Het grote talent
Oefening 5
Kies het juiste lidwoord: de of het
1. De opa
2. De Alpen
3. De tafels
4. De negen
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5. Het voedsel
6. Het Frans
7. Het toerisme
8. De peer
9. De Rijn
10. Het centrum
Oefening 6
Kies het juiste lidwoord: de of het
1. De bergen
2. Het begin
3. Het ijzer
4. Het noorden
5. Het vriendje
6. De vriend
7. Het muisje
8. De beker
9. De meneer
10. Het getal
Oefening 7
Kies het juiste lidwoord: is het de of het?
1. De citroen
2. Het boek
3. De aardbei
4. Het konijn
5. De vlag
6. Het brood
7. De bus
8. De minuut
9. De koffie
10. Het kastje
Oefening 8
Is het lidwoord goed gebruikt of niet?
1. De hondje, fout het hondje
2. De straat
3. Het bus, fout de bus
4. Het avontuur
5. Het deur, fout de deur
6. Het stoel, de stoel
7. Het school, de school
8. De vork
9. Het gezicht
10. Het koe, fout de koe
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Opdracht 9
Is het lidwoord goed gebruikt of niet?
1. Het gebouw
2. De jaar, fout het jaar
3. De bed, fout het bed
4. De thee
5. Het antwoord
6. De media
7. Het trein, fout de trein
8. De woord, fout het woord
9. Het gevangenis, fout de gevangenis
10. Het museum
Opdracht 10
Vul in de of het
1. De regering
2. Het gefluister
3. De advocaat
4. Het verdriet
5. Het begin
6. De boten
7. De koningin
8. De professor
9. De democratie
10. De oma

Meer oefenen?
Neem contact met mij op via talkdutch2@gmail.com
Dan bespreken we hoe ik je verder kan helpen.

Volg mij via Facebook en Instagram
www.talkdutch2.nl
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