
Oefenblad: Het bijvoeglijk naamwoord  
 

Opdracht 1: Wat zijn de bijvoeglijke naamwoorden? 
Schrijf de zinnen over en zet een streep onder het bijvoeglijke naamwoord. 

 

1. De rode auto staat in de straat.  
2. De grappige man loopt op straat.  
3. Het mooie meisje loopt op straat.  
4. Ik straat is lang.  
5. De gouden ring ligt op straat.  
6. De leuke jongen rent door de straat.  
7. De mooie bloemen groeien niet in de straat.  
8. De grote auto staat in de straat.  
9. Het kind is lief.  
10.  Mooie auto's staan in de straat. 

 

Opdracht 2: Vul in. 
1. Het dikke boek.  Het boek is  dik 

2. Het lieve kind.  Het kind is  ………….. 

3. De volle fles.  De fles is  ………….. 

4. De grote man.  De man is ………….. 

5. Het vieze raam.  Het raam is ………….. 

6. Het kopje is leeg.  Het      …………. kopje. 

7. De radio is duur.  De ………….. radio. 

8. De lucht is grijs.  De  ………….. lucht. 

9. De ballon is geel.  De ………….. ballon. 

10.  Het pak is nieuw.  Het ………….. pak. 

 

Opdracht 3: Zet het juiste bijvoeglijk naamwoord in de zin 
zacht, rood, krom, hard, rond , klein 

1. Een appel is een ronde vrucht. 

2. Druiven zijn ………….. vruchten. 

3. Een noot is een ………….. vrucht. 

4. Een banaan is een ………….. vrucht. 

5. Een tomaat is een ………….. vrucht.  

6. Aardbeien zijn ………….. vruchten. 

 

 

 

 



De antwoorden bij het oefenblad bijvoeglijke naamwoorden. 
 

Opdracht 1: Wat zijn de bijvoeglijke naamwoorden? 
1. De rode auto staat in de straat.    rode 
2. De grappige man loopt op straat.    grappige 
3. Het mooie meisje loopt op straat.    mooie 
4. Ik straat is lang.       lang 
5. De gouden ring ligt op straat.     gouden 
6. De leuke jongen rent door de straat.    leuke 
7. De mooie bloemen groeien niet in de straat.  mooie 
8. De grote auto staat in de straat.    grote 
9. Het kind is lief.       lief 
10.  Mooie auto's staan in de straat.   mooie 

 

Opdracht 2: Vul in. 
1. Het dikke boek.  Het boek is dik 

2. Het lieve kind.  Het kind is lief 

3. De volle fles.  De fles is vol 

4. De grote man.  De man is groot 

5. Het vieze raam.  Het raam is vies 

6. Het kopje is leeg. Het lege kopje. 

7. De radio is duur.  De dure radio. 

8. De lucht is grijs.  De grijze lucht. 

9. De ballon is geel.  De gele ballon. 

10.  Het pak is nieuw. Het nieuwe pak. 

 

Opdracht 3: Zet het juiste bijvoeglijk naamwoord in de zin 
zacht, rood, krom, hard, rond , klein 

1. Een appel is een ronde vrucht. 

2. Druiven zijn zachte vruchten. 

3. Een noot is een harde vrucht. 

4. Een banaan is een kromme vrucht. 

5. Een tomaat is een rode vrucht.  

6. Aardbeien zijn rode vruchten. 


