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9. OntkenninE

1. Skryf in die ontkennende vorm:
1.1 Het ien:and Cie misdaad sien gebeur?
1.2 Die verdagtes rrroet r..erhoor r.vord.
1.3 Daar is €rens ,n toename in die voorkoms r.ar

misdaad.
1.4 Die statistiek oor misdaad is ai bekendgemaai
1.5 Los asseblief jou voordeur oop.
1.G Sal jy iets aan die probleem dlen,,
1.7 Die skelm sal 6f ,n boete 6f tronkstraf kry.1.8 Daar word nog aan die proLrleem gelr;erk.
1.9 Het jy ai ooit so iets beleef?
1.10 Almal het gesier: wat gebeut het.
1. 1 1 Die hofsaak het alreeds plaasgevind.
1.12 Alles is gesreel.
1.13 Daar is heeltemal te veel berigte oor misdaad.r.l+ rs ote skelm steeds in die tronk?
1.15 Sluit die deurJ

10" Direkte en indirekte rede

1. Herskryf die sinne met die nodige hoofletters en
leestekens:
1.1 het jy toe jou seiloon gekry johan vra tessa

1.2 johan anti.voord ja dit het toe fr""ftyO iu.rg;y

3. Skryf in die direkte rede:
3.1 Annette het teleurgesteld ges€ dat sy nie

daardie aand se konsert kan byttoon nie.
3.2 Nazli vra verbaas vir Zaid of hy nie die partytjie

gaan b1'r,voon nie.
3.3 Zaid antr,r,,cord bevestigend ciat hy ander

verpligtinge het.
3.4 N,{evrou Steyn vra vir die sekretaresse hoflik of

s), met die hoof mag praat.
3.5 Karel het ges€ as hy nie daardie iaar hard rverk

nie, sal hy nie die volgende iaar in matriek kan
wees nie.

3.6 Met 'n uitroep van blydskap s6 Janine dai dit
die perfekte present vir haar is.

3.7 Nelia het ges6 dat sy haar projek reeds trree
weke tel,ole begin het.

3.8 Die ondermyser roep geskok uit dat niemand
geieer het nie.

3.9 Frans antw.oord ontkennend en s€ dat hy nie
die vorige week a&vesig was nie.

3.10 Annette het simpatiek vir Amanda gevra of
haar kop nog so seer is.
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1,3 ai iohan iy r.vas seker veriig s6 tessa

2. Skryf in die indirekte rede:
2.I "Aan watter sport neem fy hierdie seisoen deel,

Anton?,, vra Sam.
2.2 "Ek wil hierdie jaar tennis speel,,, antwoord

\--- Sam.

2.3 Die meisie het ges6: ,,Verlede jaar het ons
hokkiespan baie goed gevaar.,,

2.4 "Mevrou, dink u ons gaan rn6re se rvedstryd
wen?" het Dawie gevra.

2.5 "Klas, kom staan hier by die lafei,,, bel,eel die
hoof.

2.6 "Lierse landl Ek kan nie glo dis,r,r,aar niel,,roep
sy uit.

2.7 "Anna, kan jy asseblief rrir my help om die
boeke te dra?,, vra Lynette.

2.8 "Nee, jammer, my hande is klaar vcl,,,
antwoord Anna.

2.9 "Einal Ek is so styf na gister se oefeningel,,
s€ Tom.

2.10 'Jippiel Ons het gewenl,, roep Karel uit.


