
D. Selfstandige naamwoorde

1 .1 hawens

1.2 gemoedere

1.3 tekste

1.4 cliete

1.5 speelgoed

i.6 basisse

1.7 resepte/reseppe

1.8 aanbiedin-se

1.9 geledere

1 .l0r,ermodns
2.1 Ek en my maters kuier saam.

Die sn1,er neem die vrou se mate.

2-2 Drie van die vleuel se skoppe was suksesvol.

Tydens die kaartspel rvas daar vyl skoppens in
my hand.

2.3 Daar was twee vroue en drie mans by die
vergadering.

Na die wedstryd het die manne te veel gefuif.

2.4 Gaan bere al jou goeters, asseblief.

Die trein vervoer goedere na Durban.
2.5 Sy het drie doele aangeteken.

\Vat is jou doeleindes vir die jaar?
2.6 Trvee drirvrve op die plaas is na die reen

oorstroom.
Drifte is slerk enrosies.

2.'7 Die kinders le op hul rfie en kyk na die sterre.

Die skape rvei teen die rfiens.

2.8 Daar is r,yf basse en vf tenore in die koor.
Die bome het r,'erskillende baste.

2.9 Daar was tr.veehonderd gaste by die troue.
Suurstof en rvaterstof is albei gasse.

3.1 paadjie

3.2 glasie

3.3 rvandelinkie
3.4 bruidegonrpie
3.5 skilpadjie
3.6 stoeltjie
3.7 kettinkie
3.8 rnaatiie
4.1 'n kolonie miere
4.2 'n bundel/bloemlesing gedigte
4.3 'n snoer krale
4.4 'n eskader vliegluie
4.5 'n stoet/konvooi motors
4.6 'n skare toeskouers
4.7 'n broeisel kuikens
4.8 'n rverpsel klein hondjies
4.9 'n srverm vo€ls

4. 10'n paneel beoordelaars
5.1 slaaf
5.2 sekretaresse

5.3 herto-ein

5.4 masseur

5.5 hings
5.6 teef

E. Voornaamwoorde
1.1 Daar - onpersoonlike vnw.: dit - onpersoon-

like vnw,.

1.2 Ek - persoonlike vnw.: my - wederkerende

t n$'.; hy - persoonlike vn\v.

1.3 Wie - vraende vnw.; julle - persoonlike vnw.:
jul - besitlike vnw.

1.4 Almal - onbepaalde vnw.: jy - persoonlike

vnlv.; haar - besitlike vnu'.

1.5 wie se - betreklike vnrv.; iemand -
onbepaalde vnrv.

1.6 Jy - persoonlike vnrv.;jou - rvederkerende

vnw.: waarvan - betreklike vnw.; jy -
persoonlike vnrv.: my - persoonlike vnw.

1.7 'n Mens - onbepaalde vnw.; jy - onbepaalde
'r,nrl,.: -iou - besitlike vnw.

1.8 niemand - onbepaalde vnw; hul besitlike
vnlv.

1.9 Daar onpersoonlike vnw.; hy - persoonlike

vn*,.; hom - wederkerende vnw.; iets -
onbepaalde vnut

1 .10 Wat vraende vnrv.: hulle - persoonlike
vnw.; mekaar - wederkerige vnw.

2.1 Dit is die onderwyser wat my gehelp het.

2.2 Die seun oor wie ons praat. het nou net daar
geloop.

2.3 Ek is klaar met die boek waarvan ek jou
vertel het.

2.4 'n Mens moet jou gesondheid oppas en

versigtig B'ees wat jy eet.

2.5 Die raket waarmee ek gespeel het, is hare.

2.6 Ek het my beseer toe ons sokker -eespeel 
het.


