
Direkte en indirekte rede
lndirekte rede is wanneer iemand se woorde later

herhaal word.

Dit is baie belangrik om die TYD dieselfde te hou.

Woorde wat "tyd" en "plek" aandui, asook

voornaamwoorde, verander as die direkte rede in

die indirekte rede herskrYf word.

!:estekensqebruik bv die direkte rede:
: Dubbelpunt voor iemand se direkte woorde.
: Die eerste woord van die aangehaalde woorde word met 'n
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Voornbamwoorde wat in die indirekte rede verander:

Voornaamwoord Verander na :

ek sv/hv
lv sv/hv

MV haar / hom

lou haar / hom
ons / ons s'n hulle / hulle s'n

hulle iulle

Woorde wat tvd en plek aandui verander waar nodiq :

vandag daardie dag

volgende jaar die volgende jaar / die iaar
daarna

vanoggend, ens. daardie oggend
middaofiaar

I

more die volgende dag

verlede iaar die vorige jaar

eerqister twee dae tevore

hier daar

hierheen daarheen

vanlaar daardie jaar

oister die vorige dag

oormore twee dae later

nou
hierdie

toe
daard're

hiernatoe daarnatoe

Direkte en indirekte rede vervol

Emosies:

rJitroeptekens word in die indirekte r-ece vervang deuln
woord wat die emosie aandui.

Bv. : opgewonde, ontsteld, verbaas. moedeloos,
beindruk, bly / met blydskap. met spyt, verbaas, ens.

Sjq! Wat'n briljante speler". het d e toeskouer geroep

= Die toeskouer het @!49[g! uitgeroep dat dit'n
briljante speler is.

Nog woorde wat in die indirekte rede verander :

'! Nee. ek weet nie ..." + antwoord ontkennend
* Ja. ons sal ..." - antwoord bevestigend
.:. Help my asseblief ...' -* vra hoflik

Na 'n vraaq : gebruik die woord of - Jannte vra
of hy 'n koeldrank mag kry.

Na'n lgl: 2 moontlikhede
1 l-)ie nndonmrsor heveel die kinderq nm htrlle

Stappe om te volo :

1. Onderstreep die werkwoord(e)

2. Omkring die voornaamwoorde-1en onthou waarin

dit verander)

3. Omkring tyd / plekwoorde. (en onthou ivaarin dit

verander)

4. Skryf die sin oor en vuldat in.

5. Onthou : die werkwoord skuif na agter.

Eie aantekeninge :


