
4. tsyvoeglike naamwoorde

1. Kies by-v-oeglike naamwoorde uit die lys om die
sinne te votrtooi.

nypende oonvo€ blakende onkreukbare

lendelam gewaarmerkte klinkklare opgeskorte

lamiendige onwrikbare

1.1 Dit is nU. _ mening na deegiike navorsing.
1.2 Sluit _ afskrifie van lcu sertifikate biz jou

aansoek in.
i.3 Die ou man geniet nog _ gesondheid.
1.4 Die 

- 
ou stoel het amper onder m,r, ingegee.

1.5 Die misCadiger l:et ,n _ tronnis onivang.
1.6 Sy het'n _ geioof in haar dokter se

kruiemengsels.
1.7 Hierdie vingerafdruk is ,n _ berys van sy

skuld.
1.8 Daar was'n _ tekort aan suiker en meel

tydens die oorlog.
1.9 Met so 'n _ houding kan jy nie verwag om

die r.r..erkgelver te beindruk nie.
i.10 Sy _ eerlikheid ,nord hoog op prys gestel.

2. Gee die korrekte yorrn \.an die rn,oord tussen hakies.
2.1 'n (Toegew;,de) vrou as Moeder Teresa sai jy

rcoeilik kryr
2.2 Dit is regtig nie ,n (ben1,) taak om die vullis in

die straat op te tel nie.
2.3 l,{nr. Pieterse is die (genadelcos) r,an al die

ondentysers.
2.4 Die hitte word in die somer (dra) in irlerdie

klaskamer.

2.5 Hy is die (ger.ierd) skry*,er r.an die tlvintigste
ppl 1

3. Maak kort verklarende sinne om die verskil in
betekenis aan te dui tussen:
3.1 duur toerusting en'n dure les
3.2 stout kinders er die stoute skoene
3.3 'n ios tand eir losse srdes
3.4 'n nou ionnel err 'n noue ontkomitg

6. Die werkwoord

1. Gebruik dle volgende as selfstandige werkwoord
in kort, verklarende sinne:

J. r r ly ltscl )l1,cIlt,
3.2 Ons kan hom hoor lag.
3.3 Die peuter probeer loop.

_ =.n Ek is aie daar\roor te vinde nie.

4. Gebruik die volgende rryoorde in kort, verklarende
sinne:
1.1 "was" as selfstandige werkr,a/oord en as

koppelwerktrycord
4.2 "klink" as selfstandige rverkwoord en as

koppehverkwoord
4.3 "taak" as selfstandige werknoord en as

koppelwerkrsoord
4.4 "het" as huipw,erkrvoord en as selfstandige

lverkw,oord
4.5 "is" as koppelwerkwoord en as hulplverklr,oorcl

5. Maak tlvee sinne met elk r.an die r,,erkwoorde om
aan te tcon dat dit.tr.ee betekenisse kaa h€ en
skeibaar ea onskeibaar gebruik kan word. Dui elke
keer aan r4,atter deel van <iie rverkrvoord beklemtoon
r,o",ord.

5.1 ondergaan
5.3 oorkom

6. Gebruik die deeltiiewerkwoorde elkeen ir: drie
kort sinne in die teenrqoordige tyd, veriede tyd en
toekoraende tyd.
6.1 binnekom
6.3 saamneem

6.2 gelukrvens

7. SC of die werkwoorde in die volgende sinne
oorganklik of onoorganklik gebruik is:
7.1 Die veni praat onsin.
7.2 Die seun praat deur sy, nek.
7.3 Die meisie systap die naarheid.
7.4 Die iie:ter slaap soos ,n kiip.

8. Skryf die r..olgende sinne oor in clie verlede tyd:
8.1 Ek sien die deur oopgaan.

, 8.2 Jy behoort iou vriend te help.
8.3 Julle moet die aartappels ski1.

8.4 Hy kan nie die swaar sak optel nie.
8.5 Die kind laat sy kos op die vloer val.
8.5 Sy, erken ontvangs van die pakkie.
8.7 Die lvater weerspie€l die hoe geboue.
8.8 Haar suster ondergaan vandag ,n operasie.
8.9 Ons hoor die vc€ltjies krveel.
8.10 Die son gaan in die weste onder.
8.1i Sy vriende mislei hom.
8.12 Hy rvord gelukgewells rnet sy prestasie.
8.13 Die beeste word deur die boer gebrandmerk.
8.1a Jy hoef nie die werk te dcen nie.
8.15 Die konsert begin om agtuur.
8.16 Die L,oer !1y! qutq:yLtfggr_.

8.17 Sv prolreer die fiets heelmaak.
ti.18 \,f1. broer l€ en slaap op die stoep.
8.19 Die rverk rtord gedoen.
8.20 Die man ioop stadig en fluit.

5.2 aan\raar

1. 1 sous

1.3 peper
L.2 fiets
1.4 traan

Z, Benoem die vetgedrukte hulprt erkwoorde:
2.7 Dit word nie toegelaai nie.
2.2 Hulle sal vroeg rzertrek.

2.3 Jy sdt die skotielgoed r,r,asl

2.4 Daar is reeds rlet die x.edstrl.d begin.
2,5 Die span het Lretyds opgedaag.
2.6 Mag iy dit gebruik?


