
3. Gee die regte vorm van die deelwoorde tussen

hakies:

3.1 Ons het nog (sif) meel en (kerf) biltong nodig.
3.2 Die (verval) gebou staan op'n (verlaat) stuk

grond.

3.3 Dit 'n (r,erkort) weergalve van die berig oor
(besoedel) water.

3.4 Ons verwelkom die (verlaag) prys van (inl€)

wugte.
3.5 Die (veroordeel) rnisdadigers luister met

(inhou) asem na die toespraak.

Gee die korrekte vorm van die deelwoorde tussen

hakies:

4.1 Die (voorskryf) boek handel oor tr4/ee

(aanneem) kinders.

4.2 Die (sweer) vyande voel (dwing) om nie vrede

te maak nie.

4.3 Op die {gee) oombiik het sy haar (oorirek)

rekening betaal.

4.4 Dit is 'n (doen) saak dat die {suip) man nie
weer sal mag bestuur nie.

4.5 Sy voel (aantrek) tot die (reis) grysaard.

4.6 Die (kies) komitee doen navorsing oor (uitsterf)

diersoorte.

4.7 Hy is die (aanwys) persoon om 'n praatiie ocr
(vries) kos te iewer.

4.8 Die (si-vp) misdadiger het'n (sn'ei) hoof.
1.9 Die (bederf) kinders luister met (buig) hoofde.

4.10 Die (lees) vrou ly aan 'n (breek) hart.

H. Voorsetsels
1. Vul die ontbrekende voorsetsels in:

1.1 Die opposisie ls 

- 
oorga!1'e gedrving.

1.2 Riaz is 

- 
my lvete 'n baie eerlike ou.

1.3 N{y vooiste} is onderhewig 

- 
aanpassings.

1.4 lVie l,r'as gemaeid .- hierdie aangeleentheid?

1.5 Hy gaan appdl 

- 
sy vonnis aanteken.

1.6 Die hond het die hemp 

- 
flenters geskeur.

1.7 Jy sal moet voorsorg tref 

- 
lets onvoorsiens

soos hae1.

1.8 Dankie, Fatima, ons neem kennis 

- 
iou

voorstel.

1.9 tuIa rvil jou 

- 
vier o€ spreekl

1.1O Ag nee, Lourens! Moet iou nie so 

- 
die

meisie opdring niel
1.11 Het iy enige aandeel 

- 
hierdie saak gehad?

1.12 Jy sal rekenskap maet gee 

- 
elke rand wat jy

uitgegee hetl
1. 13 Huile toon regtig geen belangstelling 

-- 
ons

saak nie.
! 14 Jy is beslis meer 

- 
wins ingestel as ekl

1.15 Die twee naellopers hardloop kop 

- 
kop cor

die lvenstreep.

2. YUL die ontbrekende pare voorsetsels uit die gegelve

lys in.'

op... van ter... van by... van

t€n .... van met ".. tot

2.1 Die versoek is 

- 
rnonde 

- 
die raad

oorgedra.
2.2 Wat gaan ons 

- 
tretrekking 

- 
hierdie saak

doen?

2.3 Sonja sal 

- 
spyte 

- 
haar siekte hier x,ees.

2.4 Hy gaan 

- 
grond 

- 
hierdie be*wse 'n klag

indien.
2.5 Kan ek die geskenkbertl,s 

- 
vereffening 

-my rekening gebruik?

A.+.


