
F.

1.

Byvoeglike naamwoorde
Gee die ontbrekende trappe van vergelyking:

Stellende
trap

Vergrotende
trap

Oortreffende
trap

1.1 vteS

1.2 skraler

1.3 hoogste
1At.T muf

i.5 ruwer

1.6 gerus

17 duur

1.8 meer belese

1.9 skorste I

1 .10 kwaad

2. Gee die iatensiewe vorm van die volgende woorde
en ook iou eie oorspronklike intensiewe vorm vir
elkeen:

2,1 maer
2.3 blind
2.5 kwaad
2.7 suinig
2.9 vars

4. Gebruik die woorde eers

in sinne:
4.1 taai
4.3 skerp

4.5 ryp
4.7 duur
4.9 teet

letterlik en dan figuurlik

4.2 suur
4.4 stout
4.6 swaar

4.8 flou

3. Maak sinne met die verskillende intensiewe vorme
van die volgende woorde:
3.1 skoon 3.2 heider
3.3 vol

6. Gee die regte vorm van die verouderde vorm van
die byvoeglike naamwcord en gebruik dit in'n
duidellke sin:
6.1 (ou) geltoonte
6.3 te (enig) tyd
6.5 van (gans) harte
6.7 op (heet) daad

6.2 in (al) yl
6.4 (onverrigi sake

6.6 in (koel) bloede
6.8 te (goed) trou

7. Kies by'voeglike naamwoorde uit die lys om die
sinne te voltooi:

kortsigtlge rasse heterogene oorwoE

wispelturlge grondige opgeskorte skamele

rrlonogame outentieke

7 .1 Suid-Afrika het 'n 

- 
bevolking"

7.2 Nie alle samelewings verkies 

- 
huweiike nie.

7.3 Daar is net 'r 
- 

bedrag in my beursie oor.
7.4 Die verhaal is op 'n 

- 
gebeurtenis gebaseer.

- 7.5 Daar is 'n 

- 
ondersoek na die insident

ingestel.
7,6 My 

- 
mening is dat dit 'n swak rolprent is.

7.7 Die onderneming het met 

- 
skrede gegroei.

7.8 Die veroordeelde het 'n 

- 
vonnis ottvang.

7.9 Die onvoorspeibare seun het 'n 

-geaardheid.
7.10 Die regering se 

- 
beleid sal hulle duur te

staan kom.

G. Die werkwoord
1. Vui die ontbrekende werkwoorde in:

1.i Hy 

- 
in die waan dat hy dom is.

1.2 Die komitee 

- 
oorleg oor die saak.

1.3 

-Die 
leercierraad 

- 
gelrkkig die toon aan.

1.4 Haar aanstelling sal beslis 'n leemte _.
1.5 Die spreker 

- 
standpunt in oor die saak.

1.6 Die mense het die perke van welvoeglikheid

1.7 Dit 

- 
baie tyd om aavcrsing te doen,

1.8 Die regering 

- 
samesprekinge met die

buurland.
1.9 Die skooi 

- 
hulde aan die ontslape ieerder.

1.10 Dit 

- 
my dwars in die krop dat huile laat is.

Gee die regte \.orm van die deelwoorde tussen
hakies:

2.1 (kaimeer) musiek
2.2 {bi1.) naareies

2.3 (aanhou) re€n

2..4 (voortduur) geraas

2.5 (kom)eksamen
2.6 {ondergaan) son

2.7 (gerusstei)rvoorde

2.8 (staaa) n'ater
2.9 (opra,en) konseil
2.10 (viug) mense

2.2 krom
2.4 r,erlief
2.6 gerus

2.8 leiik

5. Gee die regte vorm van die byvoeglike naarnwoorde
tussen hakies:

5.1 Sy het'n (intuisie) begrip van merse se

probleme.
5.2 Hierdie pad is nog (ru) as daardie een.
5.3 Dit is'n baie {probleem) geval.

5.4 Dit is een van die (skaars) piante in die streek.

5.5 Hoe (kaal) jonker hoe {groot) pronker.
5.6 'n {Rys) gestaite het uit die (digitaal} mis

verskyn.
5.7 Ai die studente kry (individu) aandag.

5.8 Kan ly die {klimaat) toestande beskryf?

5.9 Daar is verskeie (smaak) geregte op die
spyskaart.

5.10 Sy skryf 'n (fiksie) l!-eergawe van die insident.


