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GGRRAAMMMMAATTIICCAALLEE  TTEERRMMEENN  ((NNEEDDEERRLLAANNDDSS  //  FFRRAANNSS))  

  
 
De uitspraak La prononciation 

De klinker = de vocaal La voyelle 

De medeklinker = de consonant La consonne  

De tweeklank = de diftong La diphtongue 

De spelling L’orthographe 

De regel La règle 

De uitzondering L’exception 

De klemtoon L’accent tonique (quand on parle) 

  

De interpunctie La ponctuation 

De hoofdletter La majuscule 

De kleine letter La minuscule 

Het afkappingsteken L’apostrophe  (´) 

Het deelteken Le tréma (¨) 

Het koppelteken = het streepje Le trait d’union  (-) 

Het accent L’accent  (grave : è / aigu : é / circonflexe : ê) 

De komma La virgule (,) 

De punt Le point  (.) 

De dubbele punt Les deux points  (:) 

De kommapunt Le point virgule (;)  

Het vraagteken Le point d’interrogation  (?) 

Het uitroepteken Le point d’exclamation  ( !) 

  

De zin La phrase 

De meedelende zin La phrase affirmative 

De vragende zin = de vraagzin La phrase interrogative 

De gebiedende zin La phrase impérative 

De exclamatieve zin La phrase exclamative 

De zinsbouw La construction de la phrase, la syntaxe 

De nevengeschikte zin La proposition coordonnée 

Het nevenschikkend voegwoord La conjonction de coordination 

De hoofdzin La proposition principale, la P1 

De bijzin La proposition subordonnée, la P2 

Het onderschikkend voegwoord La conjonction de subordination 

De inleidende woorden Les mots liens 

De zinsontleding L’analyse de phrase 

Het zinsdeel Le groupe (de mots dans une phrase) 

  

Het lidwoord = het artikel L’article (déterminant) 

Het bepaald lidwoord L’article défini (het, de) 

Het onbepaald lidwoord L’article indéfini (een) 

Het zelfstandig naamwoord Le nom commun, le substantif 

De eigennaam Le nom propre 

Mannelijk >< vrouwelijk Masculin >< féminin 
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Het enkelvoud >< het meervoud Le singulier >< le pluriel 

 = het singularis >< het pluralis  

  

Onzijdig Neutre 

 

Het bijvoeglijk naamwoord = het adjectief L’adjectif (épithète) 

Het predikaat L’attribut (du sujet) 

De trappen van vergelijking Les degrés de comparaison 

Het comparatief Le comparatif 

Het superlatief Le superlatif 

  

Het telwoord (de telwoorden) Le numéral (les numéraux) 

De hoofdtelwoorden Les numéraux cardinaux (1,2,3,4,….) 

De rangtelwoorden Les numéraux ordinaux (1e, 2e, 3e, ….) 

  

De bezittelijke woorden Les mots possessifs 

Het bezittelijk voornaamwoord Le déterminant possessif 

De aanwijzende woorden Les mots démonstratifs 

Het aanwijzend voornaamwoord Le déterminant démonstratif 

Het voornaamwoord Le pronom 

Het vraagwoord Le mot interrogatif 

Het persoonlijk voornaamwoord Le pronom personnel 

Het betrekkelijk voornaamwoord Le pronom relatif 

  = het relatief pronomen  

  

Het onderwerp = het subject Le sujet 

Het werkwoord = het verbum Le verbe 

Het lijdend voorwerp = het direct object Le complément direct (= CD) 

Het meewerkend voorwerp  Le complément indirect (= CI) 

De bijwoordelijke bepaling Le complément de phrase (= CPLT) 

De bijwoordelijke bepaling van tijd Le complément de phrase de temps  

De bijwoordelijke bepaling van plaats Le complément de phrase de lieu  

De bijwoordelijke bepaling van manier Le complément de phrase de manière 

  

De vervoeging  La conjugaison 

De persoonsvorm = de pv Le verbe conjugué 

De O.T.T. = het presens Le présent (de l’indicatif) 

De O.V.T. = het imperfectum L’imparfait + le passé simple (de l’indicatif) 

De V.T.T. = het perfectum Le passé composé (de l’indicatif) 

De V.V.T. Le plus-que-parfait + le passé antérieur (de l’indicatif) 

De O.Tk.T. Le futur simple (de l’indicatif) 

De O.V.Tk.T. Le conditionnel 

De V.Tk.T. Le futur antérieur (de l’indicatif) 

De V.V.Tk.T. Le conditionnel passé 

De gebiedende wijs = de imperatief Le mode impératif 

Het voltooid deelwoord = het participium Le participe passé 

Het tegenwoordig deelwoord Le participe présent 

Het hulpwerkwoord L’auxiliaire 
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De onbepaalde wijs = de infinitief L’infinitif 

De aanvoegende wijs Le mode subjonctif 

De lijdende / passieve vorm La voix passive 

Het reflexief voornaamwoord Le pronom réfléchi 

Het bijwoord = het adverbium L’adverbe 

Het voorzetsel = de prepositie La préposition 

De vraag = de vraagzin La question 

Het woord Le mot 

  

De directe rede Le discours direct 

De indirecte rede Le discours indirect 

  

De tussenzin La proposition incise 

De negatie = de ontkenning La négation 

De interjectie L’interjection 

De samentrekking La contraction 

De uitdrukking L’expression 

De betekenis La signification 

Het koppelwerkwoord Le verbe d’état (le verbe copule) 

 


