
F. Byvoeglikenaamwoorde
I.l vies, vieser, viesste
1.2 skraal, skraler, skraalste
1.3 hoog, hoer, hoogste
1.4 muf, muwwer, mufste
1.5 ru, ruwer, ruuste
1.6 gerus, geruster, gerusste

1.7 duur, duurder, duurste
1.8 belese, meer belese, mees belese

1.9 skor, skorder, skorste
l. l0 kwaad, kwater, kwaadste
2. Leerders gee ook hul eie oorspronklike

intensiewe vorme.
2.1 brandmaer
2.2 hoepelkrom
2.3 stokblind

2.4 dolverlief/smoorverlief
2.5 smoorkwaad
2.6 doodgerus
2.7 vreksuinig
2.8 skreeulelik
2.9 kraakvars/neutvars
2.10 wawyd oop

3.1 Die beeldskone prinses dra ,n 
silwerskoon

kleed.
3.2 Sy sing met 'n klokhelder stem terwyl sy

uit in g aan kristalhelder/glashelder gedagtes
ocab-".

3.3 [n die stampvol saal het almal ,n sakkie
propvol lekkers.

4.1 'n taai toffie: ,n taai gestel
4.2 'n suur lemoen; 'n suur gesig
4.3 'n skerp mes; skerp woorde
4.4 'n stout kind; die stoute skoene aantrek
4.5 'n ryp vrug; na rype beraad
4.6 'n swaar tas; ,n swaar lewe
4.7 'n duur motor; 'n dure les
4.8 flou tee; 'n flou verskoning
4.9 'n teer vel; tere liefde
5.1 Sy het 'n intui'tiewe begrip van mense se

probleme.
5.2 Hierdie pad is nog ruwer as daardie een.
5.3 Dit is 'n baie problematiese geval.
5.4 Dit is een van die skaarsste plante in die

streek.
5.5 Hoe kaler jonker hoe groter pronker.
5.6 'n Rysige gestalte het uit die digitale mis

verskyn.
5.7 Al die studente kry individuele aandag.
5.8 Kan jy die klimatologiese toestande beskryf?
5.9 Daar is verskeie smaaklike geregte op die

spyskaart.
5.10 Sy skryf 'n fiktiewe weergawe van die

insident-

6.1 Hulle hDt ouder gewoonte weer dieselfde kos

bestel.

6.2 Hulle is in aller yl daar weg om betyds te
probeer wees.

6.3 Jy is te eniger tyd welkom om te kom kuier.
6.4 Hulle het onverrigter sake teruggekeer en sal

weer moet probeer.

6.5 Ek hoop van ganser harte ons sal wen.

6.6 Sy is in koelen bloede vermoor.
6.7 Die skelm is op heter daad betrap.
6.8 Hy het te goeder trou opgetree en nie besef

hy is verkeerd nie.

7.1 Suid-Afrika het 'n heterogene bevolking.

- Zg__Ntgg{q samelewings verkies monogame

huwelike nie.
7.3 Daar is net 'n skamele bedrag in my beursie

oor.
7.4 Die verhaal is op 'n outentieke gebeurtenis

gebaseer.

7.5 Daar is 'n grondige ondersoek na die insident
ingestel.

7.6 My oorwo6 mening is dat dit 'n swak rolprent
is.

7.7 Die onderneming het met rasse skrede
gegroel.

Die veroordeelde het 'n opgeskorte vonnis
ontvang.
Die onvoorspelbare seun het 'n wispelturige
geaardheid.

7.10 Die regering se kortsigtige beleid sal hulle
duur te staan kom.

7.8

7.9
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Die werkwoord
Hy verkeer in die waan dat hy dom is.
Die komitee pleeg oorleg oor die saak.
Die leerderraad gee gelukkig die toon aan.
Haar aanstelling sal beslis 'n leemte vul.
Die spreker neem standpunt in oor die saak.
Die mense het die perke van welvoeglikheid
oorskry.
Dit verg baie tyd om aavorsing te doen.
Die regering voer samesprekinge met die
buurland.
Die skool bring hulde aan die ontslape
Ieerder.

l.l0 Dit steek my dwars in die krop dat hulle laat
is.


