
5.3 'n --- donkies
5.4 'n _ lusern
5.5 'n -- beoordeiaars
5.6 'n _ wiideganse
5.7 'n _ barbare
5.8 'n _ klein oorlogskepe

6. Gee die vroulike \:orrr1 \/a]-] die r,oigende:
6.1 hingsvui
6.2 graaf
6.3 ysbeer

6.4 masseur

6.5 slaaf
6.6 n aarsOer

6.7 redakteur
6.8 koedoebul

2" Lidwoorde

1. Voltooi met die regte \.orn van ciie lidr,voorci:
i " 1 Die skrander dogter is n el _ tale.
1.2 ly kan my .-. eniger tyd raadpieeg.
1.3 Jy moet jou rybenys _ aile tye by jou h€.
1.4 As jy op daardie verbode terreln betrap word, is

jy'n kir-rd _ doods.
1.5 H_v iret _ aanhore van almai op s.v

onderwyser gesklee.

2. Gebruik die r.oigencie groepe rtroorde in sinne sodat
die betekenisverskil elke keer duidelik blvk;
2.1 aan ltal efi aall die wal
2.2 older deur eru onder die deur
2.3 aan land efi aan dle lanci
2.4 op skool er op die skool
2.5 aan tafel €n aan die tafel

3. Voornaamwoorde

1. S€ ttatter soort voornaamwoord elke onclerstreepte
rvoord is:

1.1 lluile sd dit ryp gereeld daar.
\"2 trVie sal dit kan betwis?
1.3 'n Mens moei rverk dat dit kraak, ai ryp dit,

aaders betaal hulle iou nie.
1.4 Hy en qy vriend help mekaar gereeld.
1.5 llaar is mense vir rvie geid nie belangrik is r:ie.
1.6 Dit -weet ek, maar daar is altyd ieraand rvat ,qlo

w,at jy s€.

1.7 !y s6 dit is hulle s,n, r:raar haar suster st dit
is hare.

;.S Ons almal het ons ouers se toestemming om
deel te lteeir.

1.9 Ek skaam illy as ek daaraan dink.
1.1{,} Die motor waarmee hulle gaan, is ry ma s,n.

2. lzerblnd dle volgends sinne met behulp van
betreklike l.oornaant.w'corde:
2.1 Dit is die verhoog. J-y moet op die verhcog

staan.

2.2 Die rneisie sit daar anderkant. Die meisie se

suster het ger{eil.
2.3 Sien ly die ieeu? Die kunstenaar kyk na hom.
2.1 Die fotograaf is uitstekend. Sy het rlie rvenfoto

geneem.

2.5 Hier is my ipod. Ek kan nie sonder my ipod
leef nie.

2.6 Die vrou is dankbaar, Die kinrlers het haar
gehetp.

2.7 l,1,aar is m1, kaart? Ek moei met my kaart betaal"
2.& M;, or".trru tvcon in Durban. Ons gaan by haar

kuier.
2.9 Dit is 'n uitstekende boek. Ek het net honderd

rand vir die boek betaal.
2.10 Ons sitplekke is in ciie micldel. Ons het,n goeie

uitsig op die verhoog van ons sitplekke.

3. \,'u1 die korrekte voornaafitlvoord in. (Onthou dat
die'u.oornaarnrvoord diklrrels saaru met ,n voorsetsel
optree.)
3.1 S1-- i: nle die soort krnd --_ ek my hoef te kn ei

nie.
3.2 Is dit die sange. 

-- 
jy verw],s het?

3.3 },{oenie die aartappels skil voordat j.v _ kook
nie.

3.4 Sy hoor haar ma se motor aankom; ooi ,n
nrkkie sal _ sigbaar nees.

3.5 Dcen goeci aan _rarat jau vei\,olg.
3.6 Buiten _ en s_v suster het almal die konselt

bygeltroon.
3.7 Die ryloper _ saanlgerv het, het die

bestuurder innig bedank.
3.8 Die n:ense _ hy on: huip aangeklop iret, kon

hom toe help.
3.9 Dit is die tent _ ek die nag cleurgebring i:et.
3.i0 Ek skeer _ elke oggend.
3.11 lbe clie tlvee _ die eerste keer gesien het, het

hulle gerveet hulle gaan vrieade r,t,,ees.

3.12 Die bcom _ hulie die tent opgeslaan iret, is
reusagtig groot.
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