
\7
6 Die werkwoord
1.I Die redn sous vandag neer.

1.2 Ek sal sommer dorp toe fiets as my
1.3 Hulle peper die politikus met vrae.

1.4 My oe traan van die rook.

motor nie beskikbaar is nie.

7.1 oorganklik

7.2 onoorganklik

7.3 oorganklik

7.4 onoorganklik

8.1 Ek het die deur sien oopgaan.

8.2 ly behoort jou vriend te gehelp het.

8.3 Julle moes die aartappels geskil het.

8.4 Hy kon nie die swaar sak optel nie (... opgetel het nie.)
8.5 Die kind het sy kos op die vloer laat val.
8.6 Sy het ontvangs van die pakkie erken.

8.7 Die water het die hod geboue weerspie€I.

8.8 Haar suster het vandag h operasie ondergaaa.

8.9 Ons het die voeltjies hoor kweel.

8.10 Die son het in die weste ondergegaan.

8.11 Sy wiende hethom mislei.

8.12 Hy is gelukgewens met sy prestasie.

8.13 Die beeste is deur die boer gebrandmerk.

8.14 Jy hoef nie die werk te gedoen het nie.
8.15 Die konsert het om agfuur begin.

8.16 Die boer het geblyk baie ryk te wees.

8.17 Sy het die fiets probeer heelmaak.

8.18 My broer het op die stoep 16 en slaap. (... gel6 en slaap.)
8.19 Die werk is gedoen.

8.20 Die man het stadig loop en fluit. (... geloop en fluit.)
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-2.2 hulpwerkwoord van tyd

2.3 hulpwerkwoord van wyse/modaliteit

2.4 hulpwerkwoord van vorm

2.5 hulpwerkwoord van tyd

2.6 hulpwerkwoord van wyse/modaliteit

3.1 swem

3.2 lag

3.3 loop

3.4 vinde

4.1 Ek was my motor weekliks.

Ek was gister in die skool.

4.2 Die koorsang klink uit die skool op.

Dit klink asof hulle lag.

4.3 Ek raakaan my tone sonder om my knied te t
Ek raak gewoond aan die koue.

4.4 Ek het die rolprent gesien.

Ek het genoeg kos.

4.5 Ek is moeg vau elke dag huiswerk doen.

Daar is op die veld gespeel.

5.1 Ek onderg4q4 mdre h operasie.

Die son sal vanaand ondergaan. / Die son gaan vanaand onder.

Ek aanvaarjy kom hier eet.

Die skip sal by die hawe e4nvaar. / Die skip vaarby die hawe aan.

Hy het sy vrees vir hoogtes oorlqpg.

Julle kan vanaand oorkom vir ete. / Hulle het oorgekom vir ete.

Hymag binnekom.

Hy het binnegekom.

Hy sal m6re binnekom.

Ek sal hom amptelik gelukwens.

Ek het hom gister gelukgewens.

Ek sal hom m6re gelukwens.

Ek gaan my kamera saamneem.

Ek het my kamera saamgeneem.

Ek sal my kamera saamneem.

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3


