
2-l kalmerende musiek
2.2 blywende waardes
2.3 aanhoudende redn
2.4 voortdurende geraas

2.5 komende eksamen
2.6 ondergaande son
2.7 gerusstellendewoorde

2.8 staande water
2.9 oprvindendekonsert
2. l0 vlugtende mense
3.1 Ons het nog gesifte meel en gekerfde biltong

nodig.
3.2 Die yervalle gebou staan op 'n verlate stuk

grond.

3.3 Dit 'n verkorte weergalve van die berig oor
besoedelde water.
Ons verwelkom die verlaagde prys van
ingelegde vrugte.
Die veroordeelde misdadigers luister met

ingehoue asem na die toespraak.
4.1 Die voorgeskrewe boek handel oor twee

aangenome kinders.
4.2 Die gesrvore lyande voel gedwonge om nie

vrede te maak nie.
4.3 Op die gegewe oomblik het sy haar oortrokke

rekening betaal.
4.4 Dit is 'n gedane saak dat die besope man nie

weer sal mag bestuur nie.
4.5 Sy voel aangetrokke tot die berese grysaard.
4.6 Die gekose komitee doen navorsing oor

uitgestorwe diersoorte.
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oor bevrore kos te lewer.
4.8 Die geslepe misdadiger het 'n gesrvolle hoof.
4.9 Die bedorwe kinders luister met gebo6

hoofde.
4.10 Die belese vrou ly aan 'n gebroke hart.

H. Voorsetsels
1.1 Die opposisie is tot oorgawe gedwing.
1.2 Riaz is na my wete 'n baie eerlike ou.
1.3 My voorstel is onderhewig aan aanpassings.
1.4 Wie was _eemoeid met hierdie

aangeleentheid?
1.5 Hy gaan appdl teen sy vonnis aanteken.
1.6 Die hond het die hemp aan flenters geskeur.
1.7 Jy sal moet voorsorg tref teen iets

onyoorsiens soos hael.
1.8 Dankie, Fatima, ons neem kennis van jou

voorstel.
1.9 Ma wil jou onder vier oe spreek!
1.10 Ag nee, Lourens! Moet jou nie so aan die

meisie opdring nie!
L I I Het jy enige aandeel in hierdie saak gehad?
1.12 Jy sal rekenskap moet gee van elke rand wat

jy uitgegee het!

l.l3 Hulle toon regtig geen belangstetti.rg in ors
saak nie.

1.14 ly is beslis meer op wins ingestel as ek!
1.15 Die twee naellopers hardloop kop aan kop

oor die wenstreep.
2.1 Die versoek is by monde van die raad

oorgedra.
2.2 Wat gaan ons met betrekking tot hierdie saak

doen?
2.3 Sonja sal ten spyte van haar siekte hier wees.2.4 Hy gaan op grond van hierdie bewyse ,n klag

indien.
2.5 Kan ek die geskenkbewys ter vereffening yan

my rekening gebruik?

t.

1.1

Voegwoorde
Ek sal jou met graagte help tensy iets

3.4

3.5

onvoorsiens voorval.
I.2 Ons sal daar wees mits dit nie later as agtuur

begin nie.

Jy was al baie keer naar met my, dog ek het
jou nog nooit in die steek gelaat nie.
Die atlete oefen hard aangesien die Interskole
die naweek plaasvind.
Karla is uitgeput na die vlug, tog kuier sy
heerlik saam het haar vriende-
Voorbeeldantrvoorde:

Alhoerrel dit reen. wil ek gaan stap.
Sy is glad nie lui nie: inteendeel, sy is besonder
fluks.

Ek hou van sport; my suster, daarenteen,
verroer nie graag 'n lit nie.

1.3

1.4

1.5

2.

2.1

2.2

2.3

2.4 Dit is 'n belangrike toets; dus werk ons hard.
2.5 Die fliek het my verveel: trouens ek het amper

aan die slaap geraak.


