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VOORWOORD.
Dis die taak van elke onderwyser van die tweede taal:
om eerstens te sorg dat sy leerlinge oor 'n woordvoorraad beskik
wat aangepas is by hulle leeftyd en kring van belangstelling; en
tweedens dat hulle die verskillende woordvorme reg leer gebruik
en 'n redelike beheer kry oor die basiese struktuur van die
taal.
Dis baie opvallend dat ons Engelse leerling gewoonlik so
ver tekortskiet onder die tweede van hierdie hoofde. Daar is
'n - taamlik beperkte - aantal sintaktiese en ander grammatiese
foute wat telkens terugkeer by leerlinge vanaf die laagste klasse
van die Laerskool tot die hoogste klasse van die Universiteit.
Hierdie foute kan nie uitgeroei word deur die leer van reels nie;
nee, die onderwyser moet die regte taalgevoel by sy leerlinge
laat ontstaan deur oneindige herhaling en drilwerk.
Die samestellers van hierdie werkie wou veral voorsien in 'n
drilboek wat daarby behulpsaam kon wees. Terwyl vrae 4 en 5
van elke stel dus in die reel geleentheid bied vir vrye komposisie
en woordgebruik, is die ecrste drie vrae telkens toegespits op die
bestryding van gewone foute. Soos die kollegas spoedig sal
gewaar, kry hulle daarin te doen met hardnekkige vyande wat nie
maklik verslaan word nie. Ook die samestellers het die stryd
teen hulle reeds vele jare gevoer en baie van die gebruikte sinne is
letterlik oorgeneem uit die opstelle en eksamenantwoorde van
leerlinge.
Terwyl die verbetering van foute uit pedagogiese oogpunt
'n ongewenste tipe oefening is, is daar 'n aantal ander tipes wat
van groat nut kan wees om regte taalgewoontes te laat ontstaan.
Daar die tyd wat vir skriftelike werk beskikbaar is, baie beperk is
en vloeiendheid in ieder geval alleenlik deur mondelinge werk
verkry word, is die eerste drie vrae van elke stel bedoel om
mondeling beantwoord te word. Ook baie van die vrae in die
ander twee reekse hoef slegs mondeling gedoen te word; andere
moet eers mondeling en daarna skriftelik aangepak word.
Die onderwyser behoort daarna te strewe om die mondelinge
oefeninge so vinnig en so wakker moontlik te laat doen. Elke
keer dat 'n ding reg gese word, is 'n skakel in die vorming van 'n
goeie spreekgewoonte. Dieselfde moeilikheid word dan ook in
dieselfde of latere oefeninge herhaal en gedril. Origens kan die
onderwyser natuurlik sy eie oordeel gebruik om te bepaal hoe
dikwels hy dit nodig vind om dieselfde oefening oor te doen.
Ons wil net daarop wys dat gesamentlike nase deur die hele klas
dikwels baie nuttig kan wees. By invul- en dergelike oefeninge
moet die leerling nie slegs die ontbrekende woord invul nie,
maar die hele sin volledig en korrek se; anders gaan negentig
persent van die waarde van die oefeninge verlore.
v

Dit sal die onderwyser opval dat die woord in hierdie
oefeninge nooit los en alleenstaande voorkom nie. Ons wil
vertrou dat die woord ook in sy oefeninge alleenlik in die sinsverband sal voorkom.
Vir die illustrasies vir hierdie werk wil ons graag ons innige
dank betuig aan Sheila Cussons.
By die opstel van die oefeninge het ons veral leerlinge van
standerds VII en VIII L1 die oog gehad. Baie van die oefeninge
kan egter ook reeds deur laer standerds gedoen word. In
standerds IX en X sal herhaling en uitbrciding nodig wees. Die
outeurs hoop dat dit vir hulle moontlik sal wees om later voorsiening daarvoor te maak.
Naas hierdie werkie sal die leerlinge natuurlik 'n woordeboek en 'n grammatika beskikbaar moet he vir naslaandoeleindes.
Ook moet nie uit die oog verloor word nie dat baie lees en die
praatwerk wat daarop gebaseer word, tot die hoekstene vir die
aanleer van 'n taal behoort.
Pietermaritzburg
0 kto her 1946

J. LE Roux.
J. M. NrENABFR.
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Tot my diepste lecdwese is my medewcrker, v.tn wie die
,Voorwoord'' sy laaste geskrif is, oorlede voordat ons snam die
werk kon afrond.
Daar het geblyk dat ons oefeninge in taaldril voor<>ien in 'n
besliste behoefte, nie net in die hoerskole nie
tot buite die
Unie- waar Afrikaans as tweede landstaal onderrig word,
maar ook aan die univer'3iteite in ons land \Vaar 'n groot persentasie Engelssprekendes minstens een kurt>US in Afrikaans kies.
V olgens wat verskeie onderwysers en unh·ersiteitsdosente
getuig, slaag hulle daarin om met hierdie drilboek se herhalingsoefeninge 'n stryd te voer teen wat in die voorwoord genoem is:
,die hardnekkige vyande wat nie verslaan wil word nie ... 'ntaamlik beperkte
aantal sintaktiese en grammatiese foute wat
telkens terugkeer by leerlinge vanaf die laag~-ote klasse van die
Laerskool tot die hoogste klasse van die Universiteit".
Wil die gebruiker nie die oefeninge agtereenvolgend behandel
nie, kan die lastigste foute in die inhoudsopgawe nageslaan word
en deur middel van die betrokke oefeninge tecgewerk word-na gelang van die behoefte op 'n bcsondere tydstip.
Van die wenke wat reeds ontvang is, is dJar dankhare gehruik
gemaak. Verdere menings en voor<>tdle of oefeninge word gretig
verwelkom.
Pietermaritzburg
C. J. M. N.
Desember 1950
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\Vagter is saam Sondagskool toe. . . Maar ]annie vind gou
uit dat honde tog nie in die kerk toegelaat word nie. Die koster
boender Wagter gou Jaar uit, en toe ]annie hom streel en gebied
om vir hom daar in die voorportaal te wag, strek hy hom lui uit
en hou sy basie van daar in die oog - tevrede.
Onwetend veroorsaak Wagter groat steurnis. By die sing
van 'n hallelujalied val hy op 'n sekere noot oak lustig in met sy
langgerekte tenoorstem. Die waaghalsigste kinders bly eers
stil hocwel die ander voortsing, maar as W agtcr op 'n ander
noot nogmaals inval en 'n klein dogtertjie dit skelmpies uitproes,
lag hulle somaar hardop. Die koster jaag die hand met dreigende
gebare en klippe weg. Hy ag dit goed om op veilige afstand te bly
solank die kwaai hws met sy sterk arms gebare maak, maar later
gaan le hy weer skelmpies in die koelte van die voorportaal om
te sicn wat Basie maak.
Teen Jie tyd vcrgader die kinders in groepies vir die apse
van hulle teks. ]annie se groepie is naby die deur, maklik
sigbaar vir Wagter. ]annie kom aan die beurt, staan op, 'n voor~
beeld wat \Vagter in die portaal navolg, en as hy Basie hoar se
... die w a g t e r op die mure van Sian ... ", blaf hy bly her~
kennend: ,\Voef!" (,,Dit is maar ek, my basie!").
(Gewysig uit W AGTER deur Andre Marais).

I.

Herhaal hierdie beskrywing van Wagter se petaljes, maar
gebruik waar moontlik die verleJc tydsvorm.
II. Ons kan se: ,,Het jy geweet \Vagter het saam Sondagskool
toe gegaan ?" of ,Het jy geweet dat Wagter saam Sondagskool
toe gegaan het ?"
LET OP :-Na dat volg gewoonlik die onderwerp; die werk~
woorde gaan na die einde van die sin.
Se nou onderstaande sinne op nag 'n manier: met of sander dat: -

1. ]annie het gou uitgevind honde word tog nie in die kerk
toegelaat nie.
2. Die skrywer se die koster het Wagter gou daar uitgeboender.
3. Hy vertel verder: )annie het vir \Vagter gestreel en gebied om
vir hom in die voorportaal te wag.
4. \Vie het ooit kon droom Wagter sou groat steurnis ver~
oorsaak?
5. Het jy gehoor au Wagter het op 'n sekere hoe noot met die
kinders begin ,saamsing"?

6. Andre Marais vertel ook die waaghalsigste kinders bet eers
stilgebly.
7. Hy se 'n klein dogtertjit.: bet dit later skdmpies uitgeproes
en bulle bet toe sommer hardop saamgebg.
8. Ek onthou die koster bet die bond met dreigende gebare
en klippe weggeja.
9. Ons lees ook: Wagter bet dit gocd geag om op 'n veilige
afstand te bly.
10. Maar daar staan ook: later het hy weer skelmpies in die
voorportaal gaan Ie om te sien wat sy basie daarbinne doen.
11. W agter kon vanaf die voorportaal sien die kinders vergader
in groepies.
12. Hy bet as bond natuurlik nic geweet dis vir die apse van
bulle teks nie.
13. Hy kon darem sien dat ]annie aan die heurt kom en op~>taan.
14. Hy moes gedink bet dat dit vir hom 'n voorheeld was om
ook op te staan.
15. Die skrywer vertel dat Wagter bly herkennend geblaf bet
toe sy basie in die teks die woord ,wagter" noem.
16. Met die blaf bet Wagter bedoel: hy bet sy naam herken.
17. 'n Mens kan raai: die koster bet Wagter die keer goed vetwilder.
18. As jy die boek verder gelees bet, weet jy: Wagter bet hierna
nog baie pret veroorsaak.
19. Aan die begin word vertel: hy betsy baas uit die slaap gehou.
20. Het jy gewect: Wagter bet eenkeer spoorloos verdwyn en
toe hy terukgom, was hy brandmaer?
21. ]annie se mammie bet eenkeer gese hy moes vir \Vagter
die bene van die etenstafel af gaan gee.
22. ]annie bet geantwoord: ,Ek wil Hewers vir ~'agter vleis
gaan gee in plaas van bene, om hom weer vet te maak''.
23. Sy moeder bet hom beveel hy moes haar gehoorsaam.
24. Julie kan wel raai ]annie het toe maar die bord vol hene na
W agter toe geneem.
25. Bedroef kom hy by Wagter aan en se: ,De, my ou bond.
Ek wou vir jou 'n bydrae kom gee het, maar dis ongelukkig net
weer 'n kollekte".
III. Kies tel kens waar nodig toe, dan, as of wanneer :- Nou die dag het ek op 'n interessante staaltjie afgekom ........... .
ek my koerant aan die lees was. My aandag is onmiddellik
geboei ....... ek die volgende opskrif opmerk: ,Vyf ;\Jaakte
Kalkoene". Vanselfsprekend bet ek dadelik gelees, want .
'n mens so 'n buitengewone opskrif raaksien, . .
. . wil jy
darem weet wat daar gebeur het; en
moet niemand jou
kom steur nie of jy word sommer vies.
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Dit het in Jie omgewing van Pietermaritzburg plaasgevind,
.... ek my nie vergis nie. 'n Joernalis het op die plaas aange~
kom, en........... sicn hy die vyf naaktes daar op die werf rondstap.
Hy wou ......
. dadelik verneem wat die oorsaak kon wees. Die
huisvrou het ingewillig om vir hom te vertel en dit as voorwaarde
gestel: ,Maar ............ moet u nie vir my lag nie, en ................ mag
u oak nie my naam in die koerant laat uitlek nie". Die joernalis
het belowe, en . .. . .. het sy begin vertel:
,Net voor Kersfecs het ek kersies op brandewyn getrek vir die
Kersfeeskoek. Ek was baie besig en het ... ........... skoon vergeet
van die kersies. Na 'n paar dae het dit my skielik daarvan bygevol,
maar . .. .
was hulle reeds onbruikbaor en ek het hulle ................ .
maar by die kombuisdeur uitgegooi. lJ weet self: kersies op
wyn getrek kan gevaarlik word ........... hulle te lank gestaan het,
en . . .... is dit veiliger om hulle maar weg te smyt, in plaas van
die hcle gesin dalk daarmee te vergiftig.
,'n Rukkie later, hier kom die kombuisjong die huis binne~
ge~torm en vertel ............... dat al vyf kalkoene skielik dood is.
Hulle het op 'n streep roerloos gele, .. .. .. . . ek daar aankom.
Om ten minste die vere te behou, het ek die jong ............... maar
opdrag gegee om hulle dadelik te pluk, so lank hulle nog warm
is. Wag 'n mens eers tot 'n blkoen koml geword het, . . ......
is dit .baie moeilik om sy ver uit te kry. Die jong het die aand
maar laat klaar gekry en die kalkoene ............ sommer in die ronda~
wel op 'n hoop laat le.
·
,Die volgende oggend het hy byna van ontsteltenis neerge~
slaan
. . hy die deur oopmaak en die vyf kalkoene - met
soveel waardigheid as wat onder omstandighede moontlik was by hom verby gestap het. Dis eers . . .... dat ek hesef hulle was
die vorige middag nooit dood gewees nie maar smoordronk van
die kersies wat ek op brandewyn laat trek het".
Suid~Afrika meer
as twee persone per dag. In net November 1950 is daar in die
lJnie ses~en~sestig mense gedood en 1002 beseer in 3762 padonge~
lukke. Hierdie gegewens is beskikbaar gestel deur die afdeling
Sensus en Statistiek in Pretoria; waaruit verder blyk dat daar
603 meer ongelukke was as in die ooreenstemmende maand van
die vorige jaar. Tussen Januarie en November 1950 was daar
altesaam 46,407 padongelukke in die Unie, waarin 846 mense ge~
dood en 14,510 beseer is.
Vertel nou waaraan die ongelukke te wyte is, watter voorsorg~
maatreels getref is en watter jy meen nog getref moet word vir
veilige pad- en stadsverkeer.

IV. Volgens 'n persberig verongeluk daar in

V.

(a) Stel 'n lys op van die foute wat jy die gereelste maak
as jy Afrikaans praat; gee die regte vorme.
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(b) Gee die korrekte vorme van die woorde wat jy in jou
Afrikaanse opstelle dikwels verkeerd spel.
(c) Watter woorde in bostaande oefeninge ken jy nie?
Vind uit wat hulle heteken, en gehruik hulle in oorspronklike sinne.

1 (a)
I.

met
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
II.

(a) Teenwoordige tydsvorm: E_k lees 'n boek.
(b) Toekomende tydsvorm: ~k sal more 'n boek lees.
(c) Verlede tydsvorm: E]< het gister 'I} boek gele~s.
Herhaal die volgende sinne eers met invoeging van more, dan
gister : Die onderwyser skryf 'n lang sin op die swartbord.
Hulle sien die maansverduistering.
}annie erf 'n groot som geld.
Die bocre ploeg na die reen.
Die fluks dogter stop haar pa se sokkies.
Die hond tjank die hele nag.
Die bediende skU die ertappels.
Die ander seuns glo jou nie.
Die skilderes verf 'n portret van haar man.
Niemand eet jou lekkergoed nie.
Niemand dwarsboom jou planne nie.
Die juwelier waarborg die horlosie.
Die twee atlete wedywer met mekaar.
Die seun raadpleeg sy vader oor sy loopbaan.
Hulle glimlag net oor die grap.
Die polisie waarsku die fietsryers.
Die ruiters kniehalter hulle perde.
Die dame rangskik die blomme in 'n blompot.
Die meisies skater oor die snaakse grap.
Tog seevier die waarheid.
Hulle wanhoop.
Die oujongnooi skinder oor haar buurvrou se dogter.
Die bye takel die hj!uningdief.
Oupa vier sy tagtigste verjaarsdag.
Ou Poon runnik voor die stal.
(a) (woon). Ons woon op Boplaas.
(b) (het gewoon). Ons het op Boplaas gewoon.

Plaas die werkwoord op die regte plek in die sin:1. (is), ,Ou Leeumelker" 'n baie interessante kortverhaal.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

(leun). Twee arrnoedig gekledes teen die sinkgeboutjie.
(val). My oog op die karnaste en rewolwer van 'n konstabel.
(is geskrywe). ,Ou Leeurnelker" deur ]. F. W. Grosskopf.
(het gemaak). Sy woorde 'n diepe indruk op ons alrnal.
(het gereis). Ek nog nooit in 'n vliegtuig nie.
(kon on thou). Die voordraer nie die begin van die gedig nie.
(moes terugkeer). Ons voor die end van die vakansie huis toe.
(moes ondergadn). Die soldaat skielik 'n operasie.
(het afgele). My pa die reis binne 'n dag.
(het ingestel). Die polisie ondersoek na die diefstal.
(is gestraf). Die stouterds terdee.
(word betaal). Ons rekenings gereeld maandeliks.
(het gaan hergklim). My broer en ek verlede naweek.
(kon vind). Ek my horlosie nerens nie.
(rnoes oppas). Outa Tom gister die skape.
(het gekuier ). My maat die hele vakansie by ons.
(het reggekry). ~et Frans die blokkiesraaisel.
(het aangekom). Die eerste minister eergister in die stad.
(wou word). }.fy hoetie destyds graag 'n vlieenier.
(hoef te doen). J ulle dit nie nie.
(behoort te gehel het). Julle net die polisie.
(het ingeteken). My pa weer op ,,Die Huisgenoot".
(het gehad). Die buskondukteur nie kleingeld vir 'n pond,
noot nie.
25. (geniet). Almal in die huis die rubriek ,By die Uitspanning"
baie.

III. (a) Vraag: Skrywe jy?
(b) Antwoord: Nee, ek skrywe nie.
Beanw:oord die volgende vrae ontkennend:1. Lees jy?
11. Haat hulle mekaar?
2. Leer jy?
12. Baklei julle?
3. Rook jy?
13. Klap die onderwyser julie?
4. Pruirn die bedelaar?
14. Speel jy?
5. Rook die skoorsteen?
15. Waai die wind?
6. Verstaan jy dit?
16. Hael dit?
7. Glo jy dit?
17. Kapok dit t
8. Ken jy hom?
18. Groet sy my?
9. Sien hy my?
19. Drink die bestuurder?
10. Was sy haar?
20. Waardeer hulle dit?

IV. Laat die onderwyser die rolle uitdeel en die leerlinge die volgende
toneeltjies voordra : (a) BAAS: Dis nou die derde keer dat jy vra om na jou ouma se
hegrafnis te gaan. Dink jy nie ons moet daar 'n end
aan maak nie? Hoeveel oumas het jy?
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KANTOORSEUN: Drie, Meneer.
BAAS: Drie ? Bog!
KANTOORSEUN: Nee regtig, Meneer.
was 'n drieling.
(b)

1E
2E
lE
2E
lE
2E

V.

A.
R.

C.
D.

KoMEDIANT:
KoMEDIANT:
KoMEDIANT:
KoMEDIANT:
KoMEDIANT:
KoMEDIANT:

Ecn van my oumas
(Die Huisgcnoot.}

Hoe laat is dit?
(kyk op sy polshorlosic) Half.
Hoe se jy?
Half.
Ja, maar half wat?
Ek wect nie. lviy uunvyser is al.

Noem die dae van die week, die maanJe en die seisoene
van die jaar.
Hoeveel dae het 'n skrikkeljaar? Waar word die
ekstra~dag ingevoeg ?
Hoeveel iare is daar in 'n dekade, 'n eeu, 'n millenium?
Noem die vyf sintuie en se wat 'n mens met dkeen doen.

2
I.

A.

(a) Teenwoordige tydsvorm: Die opstel is klaar.
(b) Toekomende tydsvorm: Die opstel sal more klaar
wecs.
(e) Verlede tydsvorm: Die opstel was gister klaar.

LET OP:-Dit is oak moontlik om te se: ,Die opstel was
gister klaar gewees".
Sit om in die (a) a.:erlede en (b) foekomende tydsvorme:
1. My oudste broer is regtig 'n verstandige kerel.
2. Piet en ek is kamermaats.
3. Lenie is vreeslik stout.
4. My baadjie se knoop is af.
5. Die kneusplek is al heeltemal blou.
6. Maandag is 'n koue dag.
7. Ons is in Durban.
8. Die voetbalspelers is doodmoeg.
9. Hannes en ek is kwaaivriende.
10. Papajas is baie duur op die mark.
B.

(a) Teenwoordige tydsvorm: Ek het 'n nuwe fiets.
(b) Toekomende tydsvorm: Ek sal more 'n nuwe fi.ets he.

(c) Verlede tydsvorm: Ek het gistcr 'n nmve fiets gehad.
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l.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Sit om in die (a) q,erlede en (b) toekomende tydsvorme:
Ek het genoeg gelJ by my.
Miemie hct haar jongste boctie baie lief:
Het jy ook 'n horlosie?
Het jy water op jou knic?
~iemanJ het 'n sleutel nie.
Ons hct 'n groat au wolfhond.
Het jy die nodige geld om die prescntjie te koop?
Ek het 'n leeslamp in my slaapkamer.
Ek het vir jou 'n boodskap.
Hct jy redes om jou ouers om tc praat?

II. Toe -= hier Eng. ,then".
(a) Die foute moes toe een vir een verbeter word.
(b) Toe moes die foute een vir een verbeter word.
L. \X': Die (hulp-)ww. en Jie byw. van tyd (d.i. ,toe") is onskeiJbaar, wel omstelbaar. Die hanJelinge het reeds plaasgevind.
In watter tydsvorm staan die werkwoorde?
Begin onderstaande sinne telkens met toe: -1. Pa hct toe die Jeur gaan toesluit.
2. Die vrugtestelers het toe laat spaander.
3. Die pickniekgangers moes toe voor die storm deur die spruit
probeer kom.
4. Dit was toe die Jerde lekband wat hulle langs die pad moes
hedmaak.
5. ]annie wou toe nie sy spinasie cet nie.
6. Die afweerkanonne het toe begin dreun.
7. Ongelukkig kon sy toe nie haar afspraak nakom nie.
8. Tevergeefs het die atleet toe sy vorige rekord probeer slaan.
9. Die huisvader het die voorbokke toe elkeen 'n deeglike
loesing gegee.
10. Die twee het toe nie weer stokkics gedraai nie.
11. Die Jrenkeling het toe eindelik bygekom.
12. Die prys het toe geleidelik begin styg.
13. Motoreienaars kon toe weer per motor gaan vakansie hou.
14. Die sekretaris het toe 'n vergadering bele.
15. Oom Piet het toe tevergecfs nag 'n kol probeer skiet.
16. Hy het toe by 'n ander nooi gaan vlerksleep.
17. Die storm het toe bedaar.
18. Julle behoort toe die dokter te gebel het.
19. Die vabonJ het toe nie weer by 'n stopstraat verbygeja nie.
10. Elkeen kon toe kies wat hy die graagste wou gaan doen.

Ill. A. Kies hy, sy, hom, syne, haar of hare.
1. Jan verbeel . . . dat . . . die beste atleet in die skoal is.
2. Bettie \ erbeel . . . Jat .
die beste atleet in die skool is

7

3. Voordat die man werk toe gaan, groet . . . eers .. vrou.
4. Toe Mammie se kouse stuk.hnd was, het . . vir .•.
'n nuwe paar gaan koop.
5. Jan maak die fiets skoon, want dis
6. Bettie maak . . . eie ficts skoon, want dis
7. Piet het . . . opstel netjies in . . . opstclboek oorgeskryf.
8. Hulle het elkeen 'n horlosie; Marie se dat . . . reg is en
Johan se dat . . . reg is.
9. Andries vra . . . hoer of . . . vir . . . sal help met
. . . werk.
10. Helena vra . . . suster of . . . vir . . . sal help met
werk.
Verander die geslag ~an die t'uornaamwoorde:Sy het vir hom gehelp.
Sy het haar hare gekam; die kam is hare.
Sy ken hom nie.
Nee, dis nie haar boek nie; dis syne.
Het sy ook 'n raket? Waar het sy hare gekoop!
Sy het hom die brief gewys.
Hy het haar leer fietsry.
Hy het sy voorgeskrcwe boeke nag 'n slag gdees.
Watter hed is hare!
Hy se dis sy kuek wat sy geeet het.
Sy het vir hom haar sambreel geleen.
Sy doen haar hes om hom in die eksamen uit te stof.
As sy met hom trou, sal ek bly wees.
Hy gaan sit by haar want hy hou van haar.
Is die prescntjie syne of hare?

B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

IV. Lees:Mnr. Anton Steyn nooi Mej. Leonie Roux hartlik uit na
sy verjaarsdagpartytjie op Saterdagmiddag, 3 Mei 19: i
om drie,uur.
Breestraat 123,
Pietermaritzburg.
1. Skryf twee antwoorde op bostaande uitnndiging.
(a) Leonie kan dit nie bywoon nie.
(b) Sy necm dit aan.
2. Skryf die adres wat vir die koevert nodig sal wees.
V.

Lees elke sin met die juiste woord:

1. Ek (weet, ken) nie die man wat met my gepraat het nie.
2. Ek (weet, ken) waar jy gisteraand na toe was.

8

3. Ek (weet, ken) nie my huiswerk nie. (Weet, ken) jy wat
ons huiswerk is?
4. (\'V eet, ken) jy wat hy SJterJag gese het? Nee, ek (weet,
ken) dit nie. Hy het vertel van 'n skat waarvan hy (weet, ken).
5. Ek het 'n halfuur vir hom gewag en toe het ek maar (tuis,
huis toe) gegaan.
6. Sal jy vanaand (tuis, huis toe) bly?
7. Die kaptein het die hele span bymekaar (geroep, genoem);
hy het elke seun by sy naam (geroep, gcnoem) en gese wat
hy moet doen.
8. Na die droogte het die boer 'n (bietjie, stukkie, klompie) land
omgeploeg.
9. Gee vir my asseblief 'n (bietjie, stukkie, klompie) water om
te drink.
10. Dit was maar 'n klein (bietjie, stukkie, klompie) solJate wat
die aanval gewaag het.
11. Toe hy brutaal geworJ het, hct ek hom (vertel, gese) om
weg te gaan.
12. Jy weet tog wat die woord ,papelellekoort.'' (beteken,
bedoel, meen).
13. As ek hierdie woord gebruik, dan (beteken, bedoel, meen)
ek 'n soort siekte wat nie 'n siekte is nie.
14. Lambertus Bredenhand het hom baie gewigtig voorgedoen,
maar hy het nie veel (beteken, bedoel, meen) vir die samelewing nie.
15. Ek het nou al veertien jaar (gelcwe, gewoon) en daarvan het
ek vier in die Transvaal (gdewe, gewoon).
16. Slange (lewe, woon) in gate en skilpaaie (lewe, woon) in
doppe.
17. Gedurende sy (leeftyd, lewe) het hy veel goeds verrig maar op
dertigjarige (leeftyd, lewe) is hy heengcgaan.
18. :1:\apoleon het daarin (geluk, geslaag) om \'an Elba af te
ontsnap.
19. Ek hoop dit sal my (geluk, slaag) om in my eksamen te
(geluk, slaag).
20. Ons is (al, almal, alle, alles) baie teleurgesteld dat jy nie kan
saamkom nie.
21. (Al, almal, aile, alles) kr:mksinnigc<> is nie gcvaarlik nie.
22. Haar man het haar (al, almal, alle, allcs) gegee wat haar
hart kon begeer.
23. Ek (leer, verneem) dat julle van pLm is om te verhuis.
24. Ons het dl;'delik na die hospitaal gegaan toe ons (leer, hoar)
dat Jan 'n ongeluk gehad hct.
25. Ek het besluit om die hele nag te (leer, hoar, verneem) toe
ek (leer, hoar, verneem) dat ons die volgende dug eksamen
skrywe.
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3
I.

Lees die volgende stukkie: --

VAN DRAAD: Annie, raak nou asseblief nie opgewondc nie!
Julle meisiekinders kan mos nooit kalm bly nie. As jy net
nie vir my deurmekaar maak nie, sal ek jou alles vertel
. . . Loop haal vir my nog 'n koppie koffie. Dis alles die
skuld van daardie ellendige bywoner, Isak Doml>erg. Ek
het hom my motor geleen om sy vrou vannag by die ,siding"
te gaan haal.
ANNIE: Ja, Tant Hester sou mos met vannag sc trein teruggekom
het.
VAN DRAAD: En om drie-uur vanmorc kom 'n skepsel my
wakker maak met die nuus dat my kar in Bossiepoort se
drif vasgeval het en dat die rivicr aan die afkom is. En toe
moes ek opstaan en met 'n span donkies drif toe ry.
ANNIE: Maar Pa hocf mos nie saam te gegaan hct nie.
VAN DRAAD: Dink jy dan dat ek die uittrek van my splinternuwe
motor in die hande van bruinvolk gaan. oorlaat? "Nee a!
daarvoor het ek . . . vervlaks . . . daar het ek nou die
hotter in die koffie gesit pleks van op my brood!
ANNIE: Dit kom daarvan as Pa so opgewondc word so lank Pa
nog eet.
VAN DRAAD: Kind, ek is nie opgewonde nic.
ANNIE: Ek sal Pa nog 'n koppie gaan haal. En toe ? Was die
motor in die drif?
VAN DRAAD: Kee, en daar was ook glad nic eers 'n motorkar
daar nie - net 'n Fordkar! Oom Izuk was al lankal veilig
verby.
(Uit Die Drie Vander \Valts deur Schlengemann)
L.W.-'n Handeling kan in die hcde, die terlede of die toekoms
plaasvind. In bostaande passasie is raak ..• opgewonde 'n bevel
en streng genome kan hevele slegs in die toekoms uitgevoer word,
maar hier vloei teenwoordige en toekoms so inmekaar dat ons
dit maar die teenwoordige tyd kan noem.
Sal • • • vertel slaan op die toekoms; het ••• geleen op
die verlede. Kan . . . bly dui 'n gewoontehandeling aan, d.w.s.
dit vind in die verlede, die hede en die toekoms plaas. Partykeer
vind die handeling nie werklik plaus nie, maar word dit net
veronderstel; soos in die geval van deurmekaar maak, waarby
die teenwoordige en die toekomende ook inmekaar vloei.
Die tyd kun, maar hoef nie, deur 'n aparte vorm van die
werkwoord uitgedruk word, In ,Om drie-uur vanmore kom 'n
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skepsel my wakker maak" word die tyd (verlede) aangegee deur
,om drie,uur vanmore". Ander woorde wat kan aandui dat die
verlede tyd bedoel word, is toe, vandag, gister, more, ens. A~
die tyd eenkeer aangegee is, geld dit dikwels vir 'n hcle aantal
sinne. V gl. ~tel 44 vraag I.

Vertel nou op watter tye die handelinge deur al die werkwoorde
in vet druk in die bostaande passasie aangedui, werklik betrekking het : II. (a) Antwoord: Die roos groei in die blommepark.
(b) Vraag: Waar groei die roos?

Stel die t·rae waarop die volgende sinne die antwoorde is:1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Die kierie stuan agter die deur.
·
My broer slaap gewoonlik op die stoep.
Ons speel Saterdagmiddag voetbal.
Die horlosie het nctnou gaun staan.
Die skapc is maer, omdat dit droog is.
Die baba hoes, omdat hy verkouc is.
Ons het gister dorp toe gery.
Ons hct van die plaas af gekom.
Ons hct gegaan om inkopies te doen.
Ons sal 'n mud sout koop.
Die boek besluun om en by tweehonderd bladsye.
Hy het die bal twintig tree vcr geskop.
Pict het 'n paar voet van die rand van die afgrond af gestaan
Ons gaan 'n nuwe huis bou.
Daardie gebou met die pannedak i~ die hoofonderwyser se
huis.
Dis vandug 25 Maart.
Dis nou presies twaalfuur.
Dis Nita se vulpen.
Hierdie vulpen behoort uan Nita.
Sonder kos kan geen mens lewe nie.
Ek het die potloodstrepe met 'n uitveer uitgewis.
Hulle skoal het vyfkeer die wisselbeker verower.
Ek hou van kool.
,,Patrys Bulle" is deur E. B. Grosskopf geskrywe.
Die vyfde skoot was binnc in die kol.

III. (a) Vraag: Waarnatoe voer .bJ.lle. julie vrugte uit?
(b) Antwoorde: (a) Ons voer ~vrugte uit na die Londense
mark.
(b) Ons voer ons vrugte uit na die Londense
mark toe.
(c) Ons voer ons vrugte uit Londense mark
toe.
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Beantqvoord op drie maniere die volgende vrae:
1.
2.
3.
4.
5.

Waarnatoe vloei hierdie rivier?
Waarheen gaan jy hierdie boek stuur !'
Waar loop jy so haastig na toe?
Waar gaan jy nou weer hcen? L
\Vaarnatoe het die motor vcrtrek?

IV. Die twee seuns se klcurbaadjies is nie eenders nie. Hulle
kom dalk van verskillcnJc skole af. V crtel wat daar plaasgednd het.
(Sien prentjte op t•o!gende b!adsy).
V.

Cjebruik in sinne sodat die betekenis duidelik uitkom:

(a)

tcr ore kom; iemanLl Jie vel oar die ore trek; nag nie droog
ugter ~y ore wees nie; klein muisies het groat ore; tot oar
die ore verlief wees.
uit die oog, uit die hart; 'n daring in Jie oog; iemand sand
in die oe strooi; iemand na die oe kyk; met die oog op;
iets voor oe hou.
ter harte neem; van ganser harte; met hart en siel; iets nie
oor sy hart kan kry nie; wat die hart van vol is, loop die
mond van oor.

(b)
(c)

4
I.

(a) Ek loop word genoem die teenwoordige tydsvorm.
(b) Ek sal loop word genoem die toekomende tydsvorm.
(c) Ek het geloop word genoem die q;crlede tydsq:orm
(perfektum).
(d) Ek was siek word genoem die vcrlede tydsvorm (imperfektum).

LET OP :-In onderstaande passasie is: Kan ••• inkom in die
teenwoordige tydsvorm en die tyd is die teenwoordige.
Kom is in die teenwoordigc tyd'5vorm en die tyd is
die verlede.
Ret geskrywe is in die verlede tydsvorm en die tyd is die
verlede .

. Se nou van aldie ander werkwoorde in q;et druk in watter tydsvorm
hulle staan en in watter tyd die handeling plaasvind :TANT GRIETA: Nee AbJoel, ek kan nie inkom nie. Ek is alreeds
so op my scnuwees, en toe kom Gertjie oak nag met sy
voorbodes. Ek voel so omgekrap. Hantie het geskrywe
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sy sal die dorp nie meer ken nie -- net ou Abdoel se winkel
onthou sy nog. Jy weet dis al vyftien jaar dat sy weg is.
ABDOEL: Waar was sy dan, Miesies?
T ANT GRIETA: Sy was mos al die tyd in die Boland by nig Lenie.
Hulle is haie ryk mense en hulle het haar laat leer. Nou
kom sy weer huis toe. En vandag kom sy hier aan by die
stasie en daarom hct ek en my man die donkiewa ingespan
om haar te haal. Ons was eers by die stasie maar toe
hoor ons die trein is soveel uur laat, toe dink ons ons sal
maar vir haar hier wag.
ABDOEL: Kom in Miesies, wat sal Miesies nou hier buite staan?
(Cit Hantie kom Huis toe deur Schumann).
II. Ons gaan moremiddag na skool per motor by die Nels
kuier om lekker vrugte te kan eet.
LET OP :- Die gewone orde van die hepalings is:1. TYD (moremiddag na skoal); 2. MAN fER (per
motor); 3. PLEK (hy die 1:'\els): 4. daarna omverbinding: (om lekker vrugte te kan eet).
A. Begin met die eerste tmnrd en ranR;skik die daarna np so 'n
wyse dat die sin q_•lot lees:
1. Die seuns; in die rivier; elke middag; ~wem.
2. Ons; het gegaan: dorp toe; gister.
3. Dit; in die weste; het gev;eerlig; verlede nag; baie.
4. Ons; op my oom se plaas; verlede vakansie; het gekuier.
5. 'n Motor; om die hoek; het gejaag; skielik.
6. Ek: 'n telegram; het ontvang; van my ouers; naaseergister.
7. Die karnallie: in die klas; vanmore; het probeer eet; 'n
appel.
8. Piet; het gegaan; saam met ons; gis4'raand; Hoskoop toe.
9. Die vlieguig; 'n hele ruk; oar die stad; het rondgesweef.
10. Die Durbanse trein; naby Shongweni; het ontspoor; nou
die dag.
11. Die kosgangers; Saterdagaand; die loka~ie·\'olk; met 'n
pampoenspook; het verjaag.
12. Ek; om tennis te speel; tyd; het nie gehad nie; verlede naweek.
.
13. Die loodgieter; more-oggenJ; om heel te maak; die krane;
het belowe.
14. Ons skoal; teen die end van die maand; sluit.
1 5. Ons gesin; om die vuur; gedurende die koue wintersaande;
sit en gesels.
16. Die hane; teen middernag; skielik; .het begin kraai.
17. Die eksamen; op hande; nou; is.
18. Die seuns; die volgende dag weer; het gaan swem; in die
seekoe-gat.
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lY. Om.; op die perron; 'n hele ruk; het gewag.

20. Die sambok; striemend; op die jong se kaal rug; kom neer.
21. Die ou; 'n yslike slang; met 'n knopkierie;

22.

23.

24.
25.

'n paar dae
gelede; het doodgeslaan.
My broer; op dieselfde plek; etlike jare daarna weer; het
geploeg.
;:\JiemanJ; met 'n klip; daarna ooit weer; het gegooi; na
my pa se diere; nie.
Ek; na die kraal; sukkel-sukkel; hierna; het gegaan; om
nog 'n pak slae vry te spring.
Oupa; vir 'n vrugtestcler; die voelverskrikker; het aangesien; in die skemering.
B. Begin die keer met die t•etgedrukte woorde.

III. (a) Bewering: Ek weet.
Ontkenning: Ek weet nie.
onderstaanJc sinnc ontkennenJ : Hy jok.
·
Hy werk.
Sy slaap.
Bulle lag.
Julle kan.
Jan gaap.
Jy moet.
Dit is.
Die ken; flikker.
Die kers op die kombuistafel flikker.
Die stoel kraak.
Die stoel met die stukkende leuning kraak.
Dit reent.
Dit reen hard.
Mnr. en Mev. Vosloo se kinders dans.
Die kinders baljaar.
Die kinders op die strand baljaar.
Party boere f!oreer.
Party boere in ons distrik floreer.
Die grysaard se kop bewe.
Net die perskebome bloei.
Net die perskebome onderkant die Jam bloei.
Die toeskouers raas en skree.
Die mynwerkers staak.
Die mynwerkers aan die Witwatersrand staak.

(b)

~ faak

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

IV. Brei die volgendc uit tot 'n samehangende verhaal:\X!olf en Jakkals gaan eendag in boer se spens steel- gat in
muur- kruip deur - baie lekkernye: koek, tert, speenvark
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gebraaide hoenders, ens. - boer se verjaarsdag -]a kkals meet
telkens of hy nog deur gat kan kom- Wolf te gulsig- Jakkals
dik, laat bord val, kruip deur gat- Wolf sit vas - Boer word
wakker- Wolf pimpel en pers geslaan- _lakkals wag in veldWolf kom kruppel aan- Jakkals kla hy is siek- Wolf dra
hom - J akkals sing: , ,Die sieke dra die gesonde'' -- Wolf vra:
,,Wat sing jy daar?"-Jakkals antwoord: ,Ek bekla my
sondes".
V.

Voltooi:--

1. 'n Mens eet maar 'n dier .: ..............
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

'n
'n
'n
'n
'n
'n
'n
'n
'n
'n
'n
'n

Mens drink maar 'n dier ......................
Mens sterf maar 'n dier .................. ..
Mens woon in 'n huis maar 'n meerkat in 'n ........
Mens het hare maar 'n vod het ............ .
Mens het 'n huis maar 'n voel het 'n...... ... . ..
Mens het hare maar 'n ystervark het ..... .
Mens het 'n ncus maar 'n olifant het 'n ..
Mens het 'n maag maar 'n dier het 'n ............
Mens het 'n vrou maar 'n voel of 'n leeu het 'n ............. ..
Mens het 'n neus maar 'n vark het 'n ............. ..
Mens het 'n mond maar 'n dier het 'n ...................
Mens hrt arms maar 'n voel het .............. en 'n vis het

14.
15.
16.
17.

'n Mens het 'n been maar 'n dier hct 'n .. ;. .....
'n Mens het 'n voet maar 'n hand het 'n ...... .
'n Mens het 'n voet maar 'n perd het 'n ........... ..
'n Mens praat, 'n hen ................... ; 'n hand........... .. . .. ,
koei..................... ; en 'n skaap ..... .. .... .. ..
18. 'n Mens loop maar 'n voel.. .......... .
19. 'n Mens loop maar 'n slang .............
20. 'n Mens is versadig maar 'n dier is .....................

5
I.
LET

1.
2.
3.

(a) Teenwoordige tydsvorm: Dte perd word geroskam.
(b) Toekomende tydsvorm: Die perd sal geroskam word.
(c) Verlede tydst•orm: Die perd is gero1->kam (geword).
oP :-Geword word baie selde in sulke sinne gebruik.
Sit om in die (a) toekomende en (b) t•erlede tydst•orme: -Die skottelgoed word deur aia Lena gewas.
Die opstelle word deur die onderwyser nagesien.
Naby die poskantoor word 'n nuwe gebou op~eri~.
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'n

4. Die weervoorspelling word driemaal per dag oor die radio
gelees.
S. Sy gesondheid word deur die drank ondermyn.
6. Hullc motor vmrd nic gcreclJ skoongemaak nie.
7. Kog 'n Afrikaanse rolprent word Maandag vertoon.
8. \V'ord die geskiedkundige ou huis gesloop?
9. Word die vergadering tot a:.mstaande week uitgestel?
10. Oupa-hulle se goue-hruilof word vanjaar gevier.
11. Daar word vertel dat hy selfmoord gepleeg het.
12. Daar word om salarisverhoging geagiteer.
13. Daar word hewig geprotesteer teen die nuwe drankwet.
14. Dit word hom kwalik geneem Jat hy weggebly het.
15. Dit word gese dat dit in d:mrdie huis gespook het.
16. My suster word opgelei vir verpleegster.
17. Die pos word tweemau I op 'n Jag gelig.
18. Daardie mankpoot word deur die poli~ie dopgehou.
19. Hier word nie gernok nie.
20. Kinders onder twaalf word nie toegdaat nie.
II. Toe - hier Eng. ,,When".
(a) Hy ht>t groot geskrik toe hy die spook gesien het.
(b) Toe hy die spook gesien het, het hy groot geskrik.
L.W.-Dic handelinge het reeds plaasgevind. fn watter
tydsvorm staan die wwe.?
Begin die ~·olg.:nde sinne met toe
1. Ek kon my studies voortsit toe ek die heurs verower het.
2. Ek het my hoeglam geskrik toe die leeu op my aangestorm
gekom het.
3. Ek het leer motor bestuur toe ek vyftien jaar oud waR.
4. Party seuns was doodverwonderd toe hulle gehoor het dat
hulle Matriek deurgekom het.
5. Die vragmotor is erg beskadig toe dit omgeslaan het.
6. Die atleet het sy enkcl verswik toe hy paalgespring het.
7. Ons wou nie huis toe gaan toe die konsert afgeloop was nie.
8. Almal het onheil verwag toe nommer dertien binnegekom
het.
9. Die pasient het die hospitaal verlaat toe sy wond genees was.
10. Die kommando was al wcg toe Gol sy perd in die hande
gekry het.
11. My vrou was nog bloedjonk toe ons getrou het.
12. Dit het gou koeler geword toe die son agter die wolke
verdwvn het.
13. Ons het streepsuiker gekrv toe my pa uitgevind het dat ons
nartjies gesteel het.
14. Verus het geskater van die lag toe Toiings die name van sy
klonkie opgegee het.
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15. Die beseerde was nog bewusteloos toe die dokter opgedaag
het.
16. Die buffel het in sy vier spore neergeval toe die skoot
geklap het.
17. · Hulle was al ver van die huis af toe die dag breek.
18. Die klokke het 'n halfuur lank gelui toe die staking van
vyandelikhede aangekondig is.
19. Sy klere was die ene madder toe hy uit die sloot uit opgestaan het.
20. Ek het 'n hele paar telegramme ontvang toe ek verjaar het.

Qee voorbeelde van klinkers of t•okale, ttteeklanke of
diftonge, medeklinkers of konsonante en ~l~ hoe 'n mens
hulle kan uitken.
B. V erdeel in lettergroepe:- ploee, eie, koning, nuwc, mane, misverstand,
sensasie, familie, liries, bevredigende, medisyne, besonderhede, gemakliker, beter, gebaseer, laer, reenerige,
fabrieke, vroeer, hoer; bei:nvloed;
C. Spreek eers uit in lettergrepc en verdeel dan skriftelik wlgens
die spelling
D. Se watter lettergrepe ooJJ is (i) volgem uitspraak(ii) o..'olgens
die speling : matte, mate, bomme, bome, potte, pate, plasse,
plase, tarring, taring, bande, strekste, skutbewaarder,
minute, ysterware, yslike, mync, reisendc, rysmier,
brue, finansieel, finansiele, offisieel, offisiele, bedleend,
heetjie, pootjie.

Ill. A.

IV.

Erfplaas,
Pas Koedoesrand,
Oor Paardeberg.
3 ]unie 19 ....

Liewe ]annie,
Pappie gaan more Koedoesrand toe; dus stuur ek vir jou 'n
pakkie snoeperye saam. Ongelukkig moes ek party daarvan
maar weer uithaal om die pakkie ligter te maak, want die poskantoor ontvang mos nie pakkies wat meer as elf pond weeg nie.
Wat agtergebly het, kan jy maar hier kom eet, want een van die
dae is dit mos vakansie.
Werk maar fluks vir die eksamen, anders gaan Pappie jou
dalk nie terugstuur skoal toe nie, en jy hou mos nie van boerdery
nie. Ons het altoos gehoop dat ons cnigste kindjie ver sou
studeer.
Goed, Pappie het toegestem dat jy vir Andries mag saamhring

JR

want dan kan hy jou met die plaaswerk help. Daar wag baie
werk vir jou; dis droog en baie ooie smyt sommer hulle lammers
weg. Boonop moet daar weer hout gaan haal word by die rivier
en die boorJ moet nog gesnoei word want Pappie kry nie sy
draai nie. Jy sal ook maar hand uit die mou moet steek met die
melkery, want die volk gaan trek.
Skryf tog sonder vcrsuim die hoeveelste Pappie vir jou en
Andries op die stasie moet gaan afhaal. Moenie vergeet om vir
Pappie met sy verjaarsdag aanstaande Saterdag geluk te wens nie.
Laat weet ook vir my of jy die pakkie ontvang het en hoe die
eetgoedjics gesmaak het. Bere dit tog goed sodat die koshuisseuns dit nie weer kan laat verdwyn nie.
Baie liefde en groete,
Jou Mammie.
Beantuoonl in ~·olsinne:1. In die pakkie was snoeperye; wat kon dit alles bevat het?
2. Hoe sal Jannie se ouers kan vasstel of hy fl.uks geleer het?
3. Sal ]annie sy bes do en? W aarom?
4. Afgesien van die datum bo-aan sou 'n mens nog kon aflei dat
dit winter is. Hoe?
5. Watter werkies sal ]annie gedurende die vakansie moet doen?
6. ]annie sal die brief van sy moeder moet beantwoord. Om
watter rcdes ?
7. Die moeder het haar seun aangespoor. Waartoe?
8. Watter woord(e) in die brief laat 'n mens dink dat ]annie
nie danig gereeld vir sy ouers skryf nie?
9. Om watter redes sal Jannie hly wees dat Andries saamgaan
plaas toe?
10. \Vaaraan herinner die moeder haar seun in die laaste sin?
Begin so: ,Die moeder herinner haar seun daaraan dat ...
11. Gee andcr wo0rJe wat nagenoeg dieselfde beteken as die
in vet gedru k.
V.

1.
2.
3.
4.
'i.

Watter betekenisskakering druk be- in die volgende sinne
ttit? VVatter soort ww. ~:arm dit?
Sy het verf aan haar gesig gesmeer. Haar gesig was met
verf besmeer.
Die boer het baie mielies gesaai. Sy lande was besaai met
onkruid.
Ons het ertjics geplant in die tuin. Die hele tuin is beplant
met ertjies.
Hy het sy baard laat groci. Hy het 'n bebaarde gesig
gehad.
Daar het baie bosse in die kloof gegroei. Dit was 'n ruig
bcboste kloof.

A.
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B.

W atter soort

~v~Le. ~·arm

be- in die volgende sinne?

1. Het hy 'n lan~ brief oor die saak geskrywe? Hy het die

toestand uitvoerig beskrywe.
2. Die artikel handel oor atoomkrag. Die artikel behandel
atoomkrag.
3. Ek het op sy brief geantwoorJ. Ek !tet sy hricfbcantwoord.
4. Hulle het met my gespot. Hulle het my bespot.
5. Sy oefen haar in die voordra~kuns. Sy beoefen die voor·
dragkuns.
C. \VOtter betckcnis~kakerinf!;.\ word deur be- in die ~·olgende
sinne uitgcbring?
1. Ek merk 'n sekere lusteloosheid in die klas. Ek bemerk
'n sekere lustelooshcid in die klat>.
2. Ek sal maar nog 'n kecr my geluk beproef.
3. Die vorige aand het hulle geen onraad bespeur nie.
4. Ons sal nou maar die sitting beeindig.
5. Hy het tog sy Joel bereik.

6
I.

Spreek uit met die beklemtoning op die rcgte lcttcrgrcep:
(a) familie, distrik, minl'ter, sedert, telefoon, telegram,
defi.nitief, humeur, oninteressante, Indier, EuropJ, Afrikaner,
herken, herhaling, JohannpsJ:.urg, katalogus, radiogram,
professor, element, kongres, periode, p<Jrlement, simpatie,
metode, kafce, komitee, magistraat, universiteit, elektrisiteit,
generaal, model, radio-musiek.
(b) Sedert ons die tele)-!ram aan dk minister weggestuur het, het
ons nog geen antwoord, selfs geen erkenning ontvang nie. Uit
private bron verneem ons nou cgter dat hy na die sluiting van
die parlementsessie die Voorsitter van die Elektrisiteitskom·
missie in JohannesJ:.urg moet> ontmoet. BlykJ:.aar hethydefinitiewe
uitbreidingsplannc aan die mini~ter voorgele wat interessante
ontwikkelings in die toekoms in die vooruitsi~ stel.
II. Begin met die ~innc in drc A-/..olom en voltooi dcur tclkens die
geskikste sin in die B-kolom te kics:

B.

A.
(a)

(b)

1. het die kop daarvan afge·

Toe hy so afgemat was
Toe hy die vuurhoutjie
wou trek

spring.
2. hct hy J:.esluit om vroeg te
gaan slaap.
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Lees so:(a)
(h)

Toe hy so afgcmdt was, het hy besluit om vroeg te gaan slaap.
Toe hy die vuurhoutjie \VOU trek, het die kop daarvan
afgcspring.

B.

A.

1. het hy dit al hoe vlotter

(a) Toe ons nog op die plaas
gewoon het,
(b) Toe die vyand die skip
getorpedeer hct,

(c)

begin praat.
2. wou ek nag een dcur
dieselfde skrywer in die
hande probecr kry.
3. het dit binnc n paar
minute onder die golwe
verJwyn.
4. het ons volop vats groente
gehad.
5. moes ons hom na die
hondedoktcr ncem.

Toe hy meer Afrikaans
begin lees het,

(d) Toe die ou hrukkie S<) siek
was,
(e) Toe ek die spcurvcrhaal
klaar gdces het,

A.

B.
1. toe Jie maSJtmo=; gewaar

(a) Die be;,oekers het aamtaltes ~emaak om te loop
(b) Die besoekcnde stuJente
was uitgclatc
(c) Selfs Jic opstelle het verbeter
(d) Die trein was reeds hy die
brug

(e)

Jat Jit weggespoel is.
2. toe die gasheer en gasvrou 1:-egin gaap het.
3. toe dit te lank in die
manJjie bly staan het.
4. toe Jie leerlinge meer aanJa!! aan hulle foute begin
bcstee het.
5. toe hulle die interuniversitdtswedstryd gewen het.

Die druiwe het begin slci(
word

A.

B.
1. toe het Jie polisie hom in

(a) Eers het die staJsklokke
gelui,
(b) Die verkiesing wa:-. om
aguur afgdoop;
(c) Die misdndiger is op ,Jie
ou end gehoei;
(d) Dit het vroeg daardie
more begin reent;
(e) Haar rok was erg gekreukel;

2.
3.
4.
5.
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'n sel gaan toesluit tot die
dag van die verhoor.
tnt> mocs Jie kampeerders
hullc planne m1at laat
v..tar.
toe moes sy dit gou-gou
eers gaan stryk.
toe is die kanonskote
afgeskiet.
toe het die stembeamptes
dadelik begin tel.

A.

B.

(a) Toe ek daardie snaakse
boek gelees het,
(b) Die kinders wou nie
daardie dag uit die water
kom
(c) Die
grootprater
het
skreeuend
weggehardloop
(d) Toe ons die lughawe bereik het,
(e) Hy het sy studie aan
hierdie universiteit begin;

1. toe die swerm bye hom
toepak.
2. was ons net betyds om die
vliegtuig te sien neerstryk.

3. toe dit so heerlik in die
golwe was nie.

4. toe het hy dit later op die
vasteland voortgesit.

5. het ek my meer as eenkeer
'n boggelrjie gelag.

Ill. (a) Vraag: ,,Kom hy hiernatoe!"
(b) Antwoord: ,Nee, hy gaan daarnatoe (soheentoe, soontoe,
daarheen).
Beantwoord onderstaande q:rae ontkennend: 1. Drywe die kurk hiernatoe?
2. Stoat hy die karretjie ondertoe?
3. Beur julle steeds vorentoe?
4. Kom hulle deuskanttoe?
5. Het hy dit oorkanttoe gestuur?
IV. Lees nog 'n slag die brief mn Jie moeder uun haar setm. Vgl.
stel 5 vraag lV.
Stel jou in die plek van }annie en beantwoord sy moeder se
brief. Begin: ,Liewe Ouers, . . .", en onthou die vrae wat sy
gestel het. Vertel ook hoekom jy die snoeperye verwelkom en
beskryf op 'n lewendige wyse hoe jv en 'n paar maats daaraan
gesmul het.
V.

Noem die tien rededele en gebruik een voorheeld van elk
in 'n sin.

7
I.

In plaas van ,More sal ek dorp toe gaan", kan ek se: ,More
gaan ek dorp toe".

Se op nog 'n manier :1. Saterdag sal Villagers teen Hamiltons speel.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Aanstaoode maand sal die pryse uitgedeel word.
Binnekort sal die twee verloof raak.
Volgende week salons vir julie kom besoek.
Ander jaar sal ek in Stunderd VIII wees.
Ander week en Donderdag sal ons Mutesis skrywe.
Die volgende vakan~>ie bring ons op Herman us deur.
Oor 'n week sluit die inskrywings.
Maandag oor ag dae sal die konsert agter die rug wees.
More-oggend sal ek om vyfuur opstaan.
Oormore is dit my verjaursdag.
Nuusoormore vertrek ons strand toe.
Binne veertien due is ek weer terug.
Ek sal die rekcning voor die tiende betaal.
Sy bundel gedigte sal eersdaags verskyn.
Vanaand is dit jou laaste kans.
· More-aand sal ons vroeer gaan slaap.
Oorm6re-aand sal ons geen tyJ he om uit te gaan nie.
Wie weet waar ons vandag oor 'n jaar sal wees?
Volgende keer waarsku ek nie, maar straf ek.

II. (a) (het gaan slaap): Gisteruand ek vroeg.
(b) Gistcruand het ek vroeg gaan slaap.
Herhaal onderstaande .'>inne met die werkwoorde op die regte
plek:1. (wil gaan). Vrydagaand ons konsert toe.
2. (het ingeduik). Citeindelik ek in die koue swembad.
3. (was). Vanmelewe daar geen draadlose toestelle nie.
4. (is). Teenwoordig daar in hyna elke huis 'n radio.
5. (het getref). Kaaseergister die weerlig 'n boom in die
hoofstruut.
6. (het vasgesteek). Skielik die hond en die haas agterna
gestuar.
7. (het gewerp). Onvcrwags iemand 'n flitslig op ons.
8. (moes ontsmct word). Dadelik die siekekamer.
9. (het gehcers).
Verlede jaar daar 'n groot droogte in
Namakwaland.
10. (was aanwesig). Op twee na die hele klas.
11. (kon help). Om die rede ck jou nie.
12. (het ontsnap). Op die munier die krygsgevangene uit die
kamp.
13. (wil gaan). Aanstuunde jaar ek graag na die Victoriawaterval.
14. (het hoor knal). 'n Rukkie later ons twee skote.
15. (was). 'n Entjie van die dorp af daar 'n spookhuis.
16. (het geword). Kort na sy aankoms hy ernstig siek.
17. (was gewees). Die hele dag die skoliere baie rusteloos.
:So

~eons

2.
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18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.

(het begin val). Kort voor sononder die eerste druppels.
(het geskiet). 'n Entjie duskant die rivier ons twee tarentale.
(sit). Na die aandete ek graag 'n rukkie. op die stoep.
(het geslaag). Ten spyte van sy onleesbare skrif Gid tog in
die eksamen.
(het uitgeseil). Net 'n paar tree van my af 'n koperkapel
onder 'n hoop takke.
(het gehad). Daardie koue wintersm6re ek nie lus vir
riemspring nie.
(het probeer vang). Tevergeefs die kat die muis.
(moes deurloop). Daardie aand die kwajongens by hulle
ouers.

Ill. (a) Vraag: Sien iemand ons?
(b) Antwoord: Nee, niemand sien ons nie.
Beantwoord die volgende vrae ontkcnnend: 1. Praat iemand ?
2. Is daar erens 'n stukkic kryt?
3. Praat hulle ooit met mekaar?
4. Is daar enige rede vir jou versuim?
5. Onthou jy iets van die les?
6. Was daar ooit so 'n meisie?
7. Het jy al ooit van so iets gehoor ?
8. Het iemand aan die deur geldop?
9. Sal iemand my help?
10. Is daar erens 'n sagte plekkie!
11. Sal jy dit erens wegsit?
12. Het Piet erens weggekruip?
13. Ontsicn jy enigeen?
14. Het hy cnige opmerking gemaak?
15. Het hy iets van sy seun gehoor 7
16. Raak sy ooit moeg van gesels?
17. Het iemand hom hoar roep?
18. Is daar iewers 'n skuilplek?
19. Het jy miskicn iewers 'n mnr. Visagie raakgeloo:r?
20. Het hy ooit deur sy eksamen gekom?

IV. Wat sal die doel van hierdie koekbak kery wee-;? Elsie, die
dogter, verjaar seker more. Maar kyk, sy het 'n ring aan haar
linker ringvinger. Ek dink tant Nelie, haar rna, wil vir haar leer
om binnekort self huis te hou.
1. Wat het 'n mens alles nodig om koek te bak?
2. Wat maak jy met 'n resepteboek?
3. Wat maak Saartjie?
4. Wat het Saartjie op haar kop?
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Hoekom loop die een kraan?
W at kan jy alles op die spensrak sien?
Wat is daar op en onder die klein tafeltjie?
Wat sien 'n mens as jy deur die venster na buite kyk?
Wat het die moeder en die dogter aangetrek om nie hulle
mooi rokkics te bat vuil word nie?
Watter patrone het die materiaal van hulle rokke?
Wat het die rna op haar kop, op haar neus, om haar nek, in
haar hande en om haar handgewrig !
Vertel hoe Elsie haar hare dra.
Kan jy raai waarvandaan hulle die mdk bestel?
Wat hang aan die muur bokant die yskas!
Wat staan langs en onder die Waiibak?

V. Gee die regte t'orm t•an die tl'oordc of groejJe woorde tussen
hakies:1. Anton is die (fluks) seun in die klas.
2. Jy moet Hewers smorens 'n rukkie (vroeg) opstaan.
3. Hy was destyds sommer nog 'n (opskiet} knapie.
4. Petrus is (lief) op Marie.
5. Hy het nog nie getrou nie, dus is hy (trou).
6. In die meeste (stad) is daar (buurman) wat mekaar gladnie
ken nie.
7. Mejuffrou Neethling is 'n beroemde (sanger).'8. Die huis is regtig smaakvol (meubel).
9. (Dis hoop) dat hulle betyds sal opdaa!-(.
10. Op die ou end het hy tog oor sy teestander (scevier).
11. Die dogtertjie het met (beef) hande die prys ontvang.
12. Ons onder~yser is die (kwaad) mens wat ck ken.
13. Ag, hy is maar net 'n ou (klerk).
14. Ons woon in die (bo) vcrdieping van die hotel.
15. In Frankryk woon (Fransmun) en in Engeland (Engelsman).
16. Die keer was ek (na) aan die dood as wat ek bcsef het.
17. (In winter) wissel die mecstc borne hulle blare.
18. (Losmaak) die perd en (oppas) dat hy jou nie skop nic.
19. Hou jy ook (van natuur)?
20. (Neersit) die pakkie kougom op die tafel.
21. Die vader het sy kinders (liefhe) en hulle \'ertroctel.
22. Dit mag waar (is).
23. Ek weet rcgtig nie (wat doen) nie.
24. Natuurlik eet 'n mens (lewe).
25. Tevergecfs het die drenkeling om (help) geroep.
26. Het jy die (ry) geniet?
27. Bereken gou-gou die (groot) van hierdie kamer.
28. Dis sekerlik een van die (boeiend) (Afrikaans) romans wat
ek nog ooit gelees het.
26

29. Mnr. Grim is die man wat (moor) is.
30. In die speurverhaal kry 'n mens 'n beskrywing van 'n
(tipies) moordenaar.

8
I.

BeJ.r)'Wende vurm: My su;,ter skink tee.
Lydende vorm: Tee word deur my suster geskink.
Vert.l.nder elke sin soJ.at die onderwerp lydend word:(a)

(b)

1. Twee maer perde trek die kaq
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Die hoenders le wit eiers.
Die polisie betr..tp die dief.
]annie vervyf die drie.
Die swawdtjies bou nessies van klei.
Die speurders dw.trsboom die planne van die smokkebars.
Die hank keer die note aan Taylor uit.
Onder sy matras vind hulle 'n kaartjie met 'n telefoonnommer daarop.
Die speurders agtervolg die twee mans tot by die hotel.
Reuter beweer dit.
Die inbrekers steel die bontste verskeidenheid goed.
Die hond jaag die kat in die boom.
Seuns geniet gewoonlik speurverhale.
Oom Manie bestuur die bruidskar.
Andre Huguenet voer 'n dr..tma van W. A. de Klerk op.
Aia Siena stof die meubels in die voorhuis af.
Elke aand dek Hannie die tafel.
Vanaand lewer die burgemeester 'n toespraak in die stadhuis.
Tans vervoer vlicgtuie on<> pos na die buiteland.
Die regering voer teenswoordig koring uit Amerika in.
Baie min mense geniet poesie
Sluit julie elke aund die deure?
Bederf jou oupa vir jou?
Stel die komitee die vergadering uit?
Pas die Raux's hulle motor op?

II. (a) Ons het gister in die rivier gaan swem.
(b) Gister het ons in die rivier gaan swem.
Begin telkcns met die uoorde in vet druk:
1. Dit het 'n week gelede hard gere~n.
2. n Hele aantal van my klasmaats het verlede · Saterdag by
die Albert-waterval gaan piekniek hou.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Ek het in die Kruger-wildtuin die eerste keer 'n leeu gesien.
Die motor het duskant die rivier omgeslaan.
Die prys van eiers sal binnekort styg.
Dis nag vyftien myl soheentoe.
Die reenbui het skielik uitgesak.
Die Van Reenens het destyds nog in Kaapstad gewoon.
Woltemade het nogmaals met sy perd diegolwe binnegewaag.
My pa moet elke more om sewe·uur werk toe gaan.
Die lewensredder het met lang hale na die drenkeling toe
geswem.
Hulp het ter elfder ure opgedaag.
Ons huisdokter het 'n rukkie gelede 'n nuwe motor gekoop.
Die motorbestuurder het net betyds die remme aangetrap.
Ek het die ring 'n entjie van die kruiwa af opgetel.
Dis nie die waarheid nie.
Die vent gedra hom baie beter sedert hy getroud is.
Ek was sommer nag 'n opgeskote knapie toe die mynwerkers
daardie keer gestaak het.
Alma het gebewe van die koue, omdat sy haar jas tuis vergeet
het.
Niemand het geweet of Gerrie die waarheid gepraat het nie.
Die arme kt~rel het die betrekking aanvaar, al is die salaris
so gering.
Ek sal die rekening betaal sodra ek my tjek ontvang.
Ons sal Woensdagmiddag gaan roei, mits dit mooiweer is.
Jy sou speel-speel die paal gehaal het, as jy maar net eerder
jou bes begin doen het.
Gistermore het ek verslaap, daar ek vergeet het om die
wekker te stel.

Ill. Die portret is lelik; dis 'n lelike portret.
Voltooi:-

1. Die springhaas is dood; dis 'n . ·; ", springhaas.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Die strate is breed; dis . . . strate.
Die man is oud; dis 'n . . . man.
Die lig is dof; dis 'n . . . lig.
Die plan is goed; dis 'n . . . plan.
Die kussing is sag; dis 'n :· ·''. kussing.
Die to ring is hoog; dis 'n . . . taring.
Sy invloed is sleg; dis 'n . . . invloed.
Die vakansie was aangenaam; dit was 'n . . . vakansie.
Dis 'n . . . taak; die taak is moeilik.
Dis . . . feite; die feite is interessant.
Dis 'n nuwe baadjie; die baadjie is ..
Die boer is nag bloedjonk; dis nag 'n
. boe£.
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14. Dis 'n bedompige kamer; die kamer is . . .

15. Ons hoof is 'n . . . man; die hoof is vriendelik.
16. Die moordcnaar was wreed; dit was 'n . . . moordenaar.
17. Ons orrelis is doof; dis 'n . . . orrelis.
18. Dis nag vroeg; hulle het in die . . . more opgestaan.
19. Is jou klere droog? Jy moet . . . klere gaan aantrek.
20. Die kind is sieklik; dis 'n . . . kind.
21. Die osse is moeg; dis . . . osse.
22. Daar is 'n gewilde strand in Durban; die . . . strand is
gewild.
23. Die boere in Petrusburg kry swaar; die . . . boere kry
swaar.
24. Daardie klere was duur; dit was . . . klerc.
25. My kiestande is los; ek het . . . kiestande.

IV. Skryf die brief w.1t jy die graagste sou wou ontvang as jy
vanmiddag tuiskom, of skryf 'n antwoord op die brief wat jou
die kwaadste gemaak het.
V. 'n Plan word beraam; ondersoek word ingestel; hy het die
gelag betaal.
Gee die werkwoorde wat gewoonlik saam met die selfstandige
naamwoorde in onderstaande sinne gehruik word:1. Hct jy 'n seel op die brief . . . ?
2. Wie sou die bedrog . . . het?
3. Onlangs het oom Gert~hulle 'n besoek by ons
4. Kom hierheen; ek wil 'n appcltjie met jou . . .
5. Kom ons gaan swem; jy moet eers jou swemklere gaan ...
6. Pa sal julie looi as julle weer sulke kattekwaad . . .
7. Na 'n lang ruk het die branJweermannc tog die brand ...
8. By die oase het hulle hulle dors . . .
9. Hoe het die dokter daarin geslaag om die pasient se pyn
te . . . ?
10. Moenie altyd met my die draak . . . nie.
11. Omdat hy so steeks was om te leer, het hy in die eksamen
. . . ; as hy net vlytiger was, kon hv fluit-fluit . . . het.
12. Teen wie sou hy nou weer 'n wrok . . . ?
13. Sorg dat julle betyds die nodige voorsorgmaatreels ••.
14. Byna sewe jaar lank het die twee nasies oorlog ...
15. Smorens word 'n vlag . . . ; saans word dit ..•
16. Van woeJe kon die magtelose Jan maar net sy tande .
17. Dit sal jou niks baat om trane daaroor te ... nie.
18. In die Oranje~Vrystaat . . . 'n kwaai droogte.
19. In daardie skoal . . .wanorde.
20. Oor hierdie saak moet julle die stilswye
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21. Die teleurgestelde dame kon maar net 'n sug . . .
22. Die fabriekswerkers het gestaak, omdat die werkgewers nie
hulle salarisse wou . . . nie.
23. Daar sal stappe ... moet word om die euwel te hestry.
24. Sorg dat jy darem nie jou gcsondheid . . . nie.
25. Kom ons gaan ons ontbyt . . .

9
I. I.p.v. ,Verlede week het ek op die dorp gckom en my neef
daar raakgeloop," kan ek se: ,Vcrledcweek kom ek op die dorp
en loop my neef daar raak."
LET OP:-Dit gebeur as ons 'n verhaal vertel.
Se op nag 'n manier:
1. Verlcde Saterdag het Flip en ek 'n fietstoggic gcmaak en tot
by Waterkloof gery.
2. Daar het ons 'n bynes in 'n rotsskcur gesien en natuurlik
dadelik hesluit om dit uit te haal.
3. Flip het 'n ou stuk lap uit sy fietssakkie gehaal en dit aan
brand gestcek.
4. Toe dit mooi gevlam het, het hy dit weer doodgedruk en
dit in die skeur gesteek om die bye uit te rook.
5. Toe hy gedink het dat die bye goed drank was, hct hy sy
baadjie uitgetrek en sy moue opgerol.
6. Daarna het hy versigtig nadergegaan en sy hand in die skeur
gewring.
7. Maar net toe hy gedink het dat hy die eerste koek kon
bykom, het die bye op 'n geweldige manier begin uitborrel.
8. Ek het hom net hoor skree: ,Jong hulle pak my!"; toe
het hy soos die blits hy my verby gevlie met die bye al om sy
kop.
9. Ek het hom verbaas gestaan en aankyk en wou net sy baadjie
gaan optel, toe ek die bye om my kop hoor gons het.
10. Ek het toe ook maar ysterklou in die grond geslaan en ge~
maak dat ek wegkom.
11. Eers toe dit skemer geword het, kon ons die moed bymekaar
skraap om weer Flip se baadjie te gaan haal.
12. Laat die nag het ons tuisgekom met 'n hanger maag en die
oortuiging dat heuning nie altyd soet smaak nie.
II. (a)

Ek wa-; nog ver van die skuilplek af toe die eerste
druppels begin val.
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Toe die eerste Jruppels begin val, was ek nog ver van
die skuilplek af.
(b) Hy begin toe lag.
Toe begin hy lag.
L. W .~-Die handelinge het reeds plaasgevind. In watter
tydsvorrn staan Jie wwe. ?
Begin ondentaande sinne met toe:1. Ons het 'n geweldige slag gehoor toe die weerlig die skoor~
steen tref.
2. Die toeskouers het gejuig toe die stoeier sy teenstander teen
die vloer vasdruk.
3. Bulle was vies toe bulle die blokkiesraaisel nie kon oplos nie.
4. Die rnoeder was erg bekornrnerJ oor haar seun toe sy niks
Yan horn hoar nie.
5. Die pakkie was oop toe ek dit ontvang.
6. Die boere het toe 'n biddag bepaal en om reent gebid.
7. Niernand kon toe on thou hoeveel bulle rnekaar skuld nie.
8. Die bestuurder rnoes toe maar die onbetroubare klerk
ontslaan.
9. Die dorninee het toe oar die eerste gebod gepreck.
10. Die skuldeiser wou toe nie langer uitstel gee nie.
11. Die vent het gebloos toe ek sy leuen voor die rneisies verklap.
12. Ons het 'n kranksinnige gewaar toe ons by die gestig verby~
stap.
13. Hy het nie 'n lid verroer toe die tandarts sy tande trek nie.
14. Die soldaat het ongelooflike staaltjies vertel toe hy van die
slagyeld af terugkecr.
15. Party rnense het bulle honde weggesteek toe die belasting~
bearnpte sy ronJte doen.
16. Skielik spring daar toe 'n aanrander agter die danker heining
op.
17. Die knaap het sy rierne styfgeloop toe hy een aand by die
sersant inhreek.
18. Die druipelinge het op hulle neus gekyk toe bulle die
eksarnenuitslae verneern.
19. Ons het toe die verwaamle vent 'n lelike poets gebak.
20. Hy het dadelik 'n bestelling geplaas toe hy die advertensie
lees.

III. I.p.v. ,More gaan ons na die dorp", kan ons se: ,More
gaan ons na die dorp toe", of ,More gaan ons dorp toe."
Se op nag twee maniere:1. Soggens om agtuur gaan ons na die skoal.
2. Daardie twee seuns het die hele pad na Durban gestap.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ons gaan na die Boland vir ons vakansie.
Die reis na die Karoo was baie onaangenaam.
Kom ons draf na die boom, anders word ons nat.
Dit was heerlik om met die ossewa na die rivier te ry.
Hardloop gou na Ouma en gee vir haar hierdie brief.
Kyk of jy een-beentjie na die hek kan spring.
Na afloop van die eksamen moet jy dadelik na die huis
kom.
10. Hy dwing maar gedurig na die bioskoop.
LET OP :-Ons skryf onderkanttoe, oorkanttoe ens. sander
'n koppelteken.
11. Skop die bal na die oorkant.
12. Stuur 'n boodskap na die anderkant.
13. Hy het 'n gebed opgestuur na bowe.
14. Roei so effentjies na die hokant.
15. Gooi jou skoene terug na hierdie kant (deuskant).
LET OP :-In die volgende gevalle word toe los van die voorafgaande woorde geskrywe.
16. Hulle het na die Portugese gebied verhuis.
17. Die wolke drywe na Stellenbosch se kant.
18. Ons bure gaan Sondags na die W esleyannse kerk.
19. Ek is van plan om my seun a.s. jaar na Heidelberg se skoal
te stuur.
20. Oom Piet het sy osse na die boonste randjies laat ja.

IV. Skets, in 'n paar sinnetjies elk, geleenthede waarby 'n mens
die volgende uitdrukkings sou kon gebwik:1. Wie die laaste lag, lag die lekkerste.
2. Van vrolikheid kom olikheid.
3. A1 bars die bottel ook!
4. ,Sommer" is geen rede nie.
5. ,As" is verbrande hout.

V. A. Voltooi :1. Iemand wat
2.
,
,
3.
,
,
,
,
4.
,
,
5.
6.
,
,
7.
,
,
8.
,
,
9.
,
,
10.
,
,
,
,
11.
12.
,
,

brood bak, noem ons 'n bakker.
vee slag, noem ons 'n s ............
huise bou, noem ons 'n b .......... .
besigheid bestuur, noem ons 'n b
skoene maak, noem ons 'n s ........... ..
klere maak, noem ons 'n k..... .... .. ..
hare sny, noem ons 'n h. ............ .
op 'n fiets ry, noem ons 'n f. .............
te perd ry, noem ons 'n p ........... ..
stoei, noem ons 'n s ................
'n geskenk gee, noem ons dies ............ .
'n geskenk ontvang, noem ons die o ..... ..
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13. Iemand wat gedigte maak, no em ons 'n d .... "' .........
14.

"

15.

"
"
,"
"

16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.

"

"
,
"
",

24.
25.
26.

,
,
"

27.
28.
29.
30.

,
,,
,,
",
,
",
,
"
"
"

,
,
"

,

"

boeke skrywe, noem ons 'n s ...... ,...........
toneel spcel, noem ons 'n t ................
voetbal speel, noem ons 'n v ................ ..
tennis speel, noem ons 'n t .............. .
kaartspeel, noem ons 'n k. ................
'n vergadering toespreek, noem ons die s .............. ..
'n debat inlei, noem ons die i... .............. .
skape skeer, noem ons 'n s................ ..
vrugte pak, noem ons 'n p ..................
vrugte pluk, noem ons 'n p ................. .
transport ry, noem ons 'n t. .................
opsig hou by 'n eksamen, noem ons die o ................. .
aan anJer werk gee, noem ons 'n w ................ ..
vir 'n ander werk, noem ons 'n w ..................
vir 'n saak veg, noem ons 'n v ............... daarvan.
'n saak hestry, noem ons 'n t... ............... daarvan.
oor 'n radio omroep, noem ons 'n o............ .

B. Watter uitgang het al hierdie woorde? So 'n uitgang noem
ons oak 'n agtervoegsel of 'n s .. ......... .
C. Hoe noem 'n mens die groep woorde wat hierd1e agtervoegsel het?

10
I.

(a) Dit is danker. (Toestand.)
(b) Dit word danker. (Verandering van toestand.)
(c) Daar word gepraat. (Handeling.)

Se of ons in dw volgende sinne met (a) 'n toestand (b) 'n verandering
van toestand of (c) 'n handeling te doen het:1. Dit is laat.
2. Dit word laat.
3. Daar word gepraat.
4. My sussie word al hoe stouter.
5. My sussie word baie geterg deur ons.
6. My sussie is baie stout.
7. Tant Annie word regtig vet.
8. Mevrou Visser is 'n ou soustannie.
9. Daar word elke aand gedans.
10. Aldie borne in die hoofstraat word afgekap.
11. Die vee word dag vir dag maerder.
12. Vanjaar is sitrusvrugte baie skaars.
13. Die kuikentjies word vinnig groot.
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14. Weekliks word die huis van voor tot agter skoongemaak.
15. Kinders onder twaalf word nie tot daardie vertoning toe~
gelaat nie.
16. Die woelwaters word vanmiddag na skoal gehou.
17. In die kerksaal word nie gerook nie.
18. Op die plaas is dit baie stil.
19. Teen sononder word die pluimvee versorg.
20. Teen sononder word dit skielik koud.
21. So teen sononder is dit al koud.
22. Die vrugte begin nou ryp word.
23. Ongelukkig word die pad duskant die berg onrybaar.
24. Duskant die berg word die pad nou geteer.
25. Die paJ is duskant die berg onbegaanbaar.

II. (het gemaal<). Ons toe 'n vuur om die vleis te brae~i.
Ons het toe 'n vuur gemaak om die vleis te hraai.
Herhaal onderstaande sinne met die werkwoorde op die regte
plek:1. {het gegaan). Jan~hulle verlede .SatcrJag rider toe om
vis te vang.
2. (bet gevra). Hansie my om hom om sewe~uur wakker te
maak.
3. (is gewillig). Die minister nie om die tentoonstelling te
open nie.
4. (het besluit). Die komitee gister om die vergadering uit te
stel.
5. (is verdaag). Die hof die tweede keer om verdere iPligti.ng
in te win.
6. (het voorgeneem). Die beskuldigde hom om nooit weer
oneerlik te wees nie.
7. (het verlang). Ek daarna om weer 'n slaggie met jou te
gesels.
8. (het vergeet). Marie skoon om haar opstel te skrywe.
9. (is gewaarsku). Die rakkers deur die magistraat om nie
weer klippe op die dakke te gooi nic.
10. (het gesoebat). Die kleinkinders hulle oupa tevcrg~efs om
nag 'n storie vir hulle te wrtcl.
11. (moes beloof). Ons vir my rna om nooit weer met vuur~
houcjies te speel nie.
12. (moes spaar). Ek jarelank om 'n fi.ets te kon koop.
13. (het wag gestaan). Een van die seuns bo in die gang om ons
betyds te waarsku as 'n onrlerwyser aankom.
14. (het beveel). Pa ons om die halwe~wcrk te gaan oordoen.
15. (moes probeer). Almal eers om daardie swaar gewig optetel.
16. (het verwag). Die druipelinge se almal dat hulle om in die
eksamen te slaag.

17. (het gesukkel). Outa Booi vertel dat hy baie om die perd te
van g.
18. (sal regkry). Ek glo nie dat jy dit om daardie vent te flous
nie.
19. {het vergeet). Het jy al gehoor dat Juffrou om die rapporte
tc pos?
2'). (is betet ). Ek din], dat dit om alles konta'l.t te koop.
21. (is beter). Ek dink dit om alles kontant te koop.
22. (het gesmeek). Tevergeefs die dief die polisie om hom nie te
boei nie.
23. (het gesmcek). T evergeefs die beskuldigde om genade.
24. (roep). Jou pa jou om hom te gaan help.
25. (he~ gcroep). Jou pa jou om hom te gaan help.
III. (a) Vraag: Slaan hy jou?
Antwoord: Nee, hy slaan my nie.
(h) Vraag: Slaan hy vir jou?
Antu:oord: Nee, hy slaan nie vir my nie.
(c) Vraag: Slaan hy die osse?
.Antwoord: Nee, hy slaan nie die osse nie.
(d) Vraag: Het sy die tafel gedek?
Antwoord: Nee, sy het nie die tafcl gedek nie.
LET OP :-Behalwe in sinne soos die eerste waar die persoon~
like voornaamwoord sander voorsetsel gebruik word,
staan die eerste nie onmiddellik na die eerste werk~
woord of decl van 'n werkwoord.
Beantu:oord die volgende sinne ontkennend :-1. Skop jy die bal ?
2. Yang jou maat die bal?
3. Leer jy nou jou les?
4. Kom jy netnou saam?
5. Bly jy op jou stoel sit?
6. Hou jy van die nuwe leesboek?
7. Stel hy sy besoek uit?
8 Dek Sarie saans tafel?
9. Kom jy uit Noag se ark?
10 Kom die agteros ook in die kraal?
11. Het hy vir jou geslaan?
12. Het hy jou 'n blou~oog geslaan?
13. Het julle al vir hom ontmoet?
14. Het jy al jou opstel geskrywe?
15. Sal dit more mooiweer wees?
16. Sal julle gou by ons kom kuier?
17. Gaan julle Dingaansfees vier?
18. Moet ons halfpad weer omdraaiZ
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19. Wil jy gaan sit?
Moet hy vyftig reels uitskrywe?
Doen iedereen sy plig?
Maak Paul sy potlood skerp ?
Vang 'n mens vis met jou hand?
Het hulle voor die deur bly staan?
Sal jy gou kom?

20.
21.
22.
23.
24.
25.

IV. Laat 'n ou motor sy lcwensgeski.edenis vertel.
V. A. Vul die ontbrekende aan:--1. Dis nie om di.e hondjie nie, maar
2. Hy weet waar Dawid ................
3. Die appel val nie ver ............ ..
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ek het 'n appeltjie met ............
In die land van die blindes is ........... .
Ledigheid is die duiwcl ........ ..
As die kat weg is, is ..... . ... ..
Wie in glashuise woon, . . . ....... .
Waar die hart van vol is, ........ ..
As jy 'n hond wil slaan, ........... ,..

B.

Spreek uit : - ie - uu.
LET OP:-Om u (u) te se, maak klaar vir ie, maar stoot die
lippe 'n bietjic vooruit.
Lees:(a) Ier- uur; vier- - vuur; mier- muur; sier -- suur; l>ier buur; dier- duur; bestier- hestuur.
(b) Die ler het 'n uur voor die vuur gcsit.
(c) Na die vuur hct daar 'n mier oor die muur gdoop.
(d) Weet u, u burc kan ure lank voor Jie vuur sit en bier drink?

11
I.

A.

(a) Teenwoordige tydsvorm: My pa was en skeer hom.
(b) Toekomende tydsvorm: My pa sal hom was en skeer.
(c) Verlede tydsvorm: My pa het hom gewas en gcskeer.
LET OP:-'n Mens kan nie terselfdertyJ was en skeer nie.
Sit om in die (a) V crlede en (b) Toekomende tydsvorme :1. Die vrou was en stryk self haar klere.
2. Die arme meisie eet en slaap in dieselfde kamer.
3. Die ou tannie praat en praat, maarniemandluisternahaarnie.
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4. Die boer oes en Jors sy graan.
5. Gedurende die droogte swoeg en sukkel ons van die more tot
die aand.
6. My oom ploeg en eg sy laude in Meimaand.
7. Die vee bulk en Her van die dors.
8. Smorens was en bleik Jie meid ons vadoeke.
9. By my oupa sped en slaap ek in die rondawel.
10. In die vakansie lees en skryf ck selde.

(a) T eenwuurdige tyJsvorm: Die niksnut le die hele dag
en slaap.
(b) T oekomende tydsvorm: Die niksnut sal die hele dag
le en slaap.
(<.:) Verlede tydsvorm: Die nibnut het die hele Jag gele
en slaap.
LET OP:-Die handelinge le en slaap vind gelyktydig plaas.
Sit om in die (a) Verlede en (b) Toekomende tydsvorme:1. Die verliefde nooientjie sit en droom by die treurwilgers.
2. Vader staan en gcsels met die dokter.
3. Jan loop en fluit in die g:mge.
4. Piet le en sing in Jie bad.
5. Gert sit en slJ.ap in die klas.
6. Die jong staan en twis alweer met die meid.
7. Hy loop en dink oor sy moeilikhede.
8. Die stouterd sit en grens op die stoep.
9. Die skoliere sit en geniet die storie wat die onJerwyser
voorlees.
10. Hulle staan en terg die kruppel ou jong.
B.

C. In plaas van te se: ,Hy hou die heeldag aan met rusie.
maak", kan ons se: ,Hy staan die heeldag en rusiemaak".
Se op nag 'n manier:1. Jy moenie so staan en lol nie.
2. Hy staan die hele dag hier en sanik.
3. Moenie hier staan en skoorsoek nie.
4. In plaas van sy werk te doen, staan hy die hcl~"more en gesels
5. Ag, moenie so staan en rondtrap nie.
6. Jy sal my aanhou tempteer tot ek kwaad word.
7. Toe sy haar opstel moes skryf, het sy aanhoudend gegiggel.
8. Ek het vir my daaroor vererg dat hy so aangehou het met
lieg.
9. Jy moenie so ewigdeur witvoetjie soek by die onderwysers
nie.
10. Daardie ou man bly van die more tot die aand preek oor
meisies se kleredrag.
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II.

A.
B.
(a) Toe die skoot klap,
1. toe sy haar fout hesef.
(b) 'n Blos sprei oor haar
2. spring die tier in Jie lug.
gesig
(a) Toe die skoot klap, spring die tier in die lug.
(b) 'n Blos sprei oor haar gesig toe sy haar fout besef.
L.W.-Die handelinge het reeds plaasgevinJ. In watter
tydsvorm staan die wwe. ?
Begin met die sinne in die A-kolom en voltooi hulle deur telkens
die r;eskikste sin in die B-kolom te kies :--

A.

B.

(a) Toe die aanrander hom
bevlie,
(b) Die vrou gee net een gil en
staan op die stoel

1. spring almal af en soek
vuurmaakhout.
2. toe gee hy nog 'n p:.1ar gape
en eerlank is hy vas aan die
slaap.
3. pluk hy blitssnel sy
rewolwer uit sy sak.
4. toe die muis by haar
verby hardloop.
5. gee die kassier vir hom 'n
kwitansie.

Toe die piekniekwa stilhou,
(d) Toe hy sy rekening betaal,

(c)

(e)

Hy skakel die lig af;

A.

R.

(a) Die ou Fordjie gee net een
hik
(b) Toe hy van die trein afklim,
(c) Sy lees die telegram nog
eenkeer;

1. vou die valskerm oop en
stadig sak hy grond toe.
2. toe smyt sy dit in die vuur
en bars in trane uit.
3. toe val die eerste drurrels
neer en eerl:mk is dit die
ene water net waur jy kyk.
4. toe gaan staan dit in die
middel van die stroom, er1
tevergeefs probecr ons
hom weer aan die gang
kry.
5. sien hy niemand om hom
te ontmoct nie.

(d) Toe hy uit die vliegtuig
spring,

(e)

Die wolke begin saampak;
die weer begin
dreun;

B.

A.
(a) Toe die trein vertrek,

1. knoop hy sy baadjie styf
toe, trek sy handskoene
aan en stap werk toe.
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(b)

Toe die skoolklok
vroeg lui;

(c)

Die dominee
psalm voor;

lees

so

2. toe begin die orrelis speel
en die gemeente staan op
om saam te sing.
3. en toe slaan hy self 'n
raar ballc om vir die
beginners te wys hoe hulle
dit moet doen.
4. kyk alle leerlinge verbaas
op w:mt gewoonlik gaan
hulle eers 'n kwartier later
huis toe.
5. val dit my skielik by dat ek
nie my reiskaartjie by my
het nic, en dat my geld ook
nog in my tafellaai le.

die

(d) Die tennisafrigter wys
eers hoe die raket vas~
gehou moet word
(e)

Toe die wind daardie
wintermore so koud waui,

III. A.

Lees:(a) Piet -pier; vies -vier; miet- mier; dief- -dier;
liedjie; Grietjie - rictjie.
lied -Her; bietjie
LET OP : -Voor r van dicsclfde lettergreep is ie lank, anders kart.
(b) Piet se familie is groat mielieboere. In die winter
vrcet die diere die mieliestronke. Daar het hy sy
liefde vir liriese toncle gdeer.

B.

Lees:
(a) lier -leer; tier - tcer; vier- veer; mier- meer;
sier- seer; bier -beer.
(b) Tien plus vier maak veertien, maar tienmaal vier is gelyk
aan veertig.
(c) Mientjie mecn dat sy haar \'eertiende verjaarsdag saam met
al haar vricndinne sdl vier.
(d) Liesbct moet liewer.<; leer om nie briewe tc skryf as sy haar
bock moet lees nie.

IV. Vul die lcestekens in en gebntik hoofletters, kappies en deeltekens
tmar nodig : (a) langmarkstraat 20 pietermaritzburg 10 oktober 1947
(b) moet ck links of regs draai oorkant die bult 1vra giel ry man

ry antwoord gert moenie vrae vra nie
sy verslag en dit weet ek dcur cie waarneming gee 'n volkomc
juiste heeld van die toestand van die droogte~geteisterde
streke
(d) as dit nie binne vccrtien dae reen nie sal die boere nie kan
ploee vir aanstaande jaar se oes nie wat n benarde toestand
sal laat ontstaan

{c)
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(e)

die meisie in die basaar het my net die rok gewys wat ek
gesoek het dus het ek maar niks meer gese nie maar dit
dadelik gekoop.

V. A. Gebruik in sinne : Lief vir; verlief op; al;
na; rond; rondom.

almal; alles; alle; agtcr;

B. Gestel jy moet 'n oorsese bcsoeker jou dorp of stad
gaan wys: waarheen sal jy hom orals neem?
C.

Noem die orovinsies van Suid-Afrika.
hulle gesamentlik?

Wat noem ons

12
I.

Bedrywende

Lydende

(a) Hulle se dat die musiek-

(a) Daar word gese dat die

onderwyser kwaai is.
(b) Die mense se dat die
musiekonderwyser kwaai
is.
(c) In hierdie kantoor rook 'n
mens nie.
(d) In hierdie kantoor mag 'n
mens nie rook nie.

(b)

(c)
(d)

(e)

musiekonderwyser kwaai
is.
Dit word gese dat die
musiekonderwyser kwaai
is.
In hierdie kantoor word
nie gerook nie.
In hicrdie k:mtoor word
daar nic gerook nie.
In hierdic kantoor mag
(daar) nie gerook word
nic.
Dit word nie toegclaat om
in hierdie kantoor te rook
nie.
Aansoeke word ingewag
om die betrekking van
cerste assistente in 'n
damesklerewinkcl. (A.C.
Human en Kie.)

Die Bestuur (of ons) wag
(e)
aansoeke in om die betrekking van ecrste assistente in 'n damesklerewinkel. (A. C. Human en
Kie.)
LET OP:--Hulle, 'n mens, die mense word in sulke sinne
onbepaalde voornaamwoorde gcnoem. Dikwels is
dit nie nodig om die onderwerp van die bedrywende
vorm by omsetting in die lydende vorm te meld nie.
Woorde soos (deur) ons, hulle, hom, die bestuurder,
ens., word dan eenvoudig weggelaat.
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Sit om uit die bedrywende vorm in die lydende vorm, of omge~
keerd:1. Hulle beweer dat die skip op tyd vertrek het.
2. S.A.P.A. bewcer dat daar opnuut 'n werkstaking in
Amsterdam uitgebreek het.
3. Uit Nieu~York word gemeld dat Amerika 'n nuwe handels~
verdrag met Engeland aangegaan het.
4. Daar word berig dat die skip op die hoogte van St. Helena
awery gehad het.
5. Die mense beweer dat dit die ergste droogte is wat die
Suid~weste ·nag ooit beleef het.
6. Hulle dink dat die Unie aan die opdroog is.
7. Die mense glo dat sy lewe deur 'n wonderlike toeval gered is.
8. Applikasies word gevra vir die hetrekking van 'n tweetalige
gesondheidsinspekteur. (Stadsklerk, Vryheid.)
9. Inskrywings word ingewag vir die aankoop van 'n motor~
boot. (Unieraad vir Tenders.)
10. In die begroting word voorsiening gemaak vir 'n buitenge~
wone toekenning van vyfhonderd pond aan die stadsorkes.
11. Belastingbetalers word hiermce in kennis gestel dat die
bebstingkantoor voortaan om twaalfuur sal sluit.
12. Hulle verhoog vanjaar die inkomstebelasting met vyf~en~
twintig persent.
13. Daar word besef dat treinreise so aantreklik moontlik
gemaak moet word.
14. Na wat uit gesaghebbende bran verneem word, is daar 'n
groat toestroming van naturelle na die stede.
15. Die bestuur maak voorsiening vir uitbetaling van skade~
vergoeding.
16. Die spoor word nou so gebou datal die uitvoer uit Durban
moet kom.
17. In Amerika is daar verenigings gevorm vir die voortgesette
navorsing van atoomkrag.
18. Die notule van ons vereniging word in Afrikaans en Engels
gehou.
19. 'n Mens mag nie snags na twaalfuur in daardie saal dans nie.
20. Hulle beweer dat die karavaan deur Boesmans aangeval is.

II.

1.
2.
3.
4.

Die eerste Afrikaanse koerant het in 1876 verskyn.
In 1876 het die eerste Afrikaanse koerant verskyn.
Begin telkens met die woorde in vet druk:Die jaggeselskap het dou voor dag van die huis af vertrek.
Lenie het boonop nie voor dagbreek teruggekom nie.
Pieter het 'n rukkie later die kamer binnegestap.
Hy kon nog nie foutelose opstelle skryf nie, ofskoon hy so
belese was.
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5. Die motor bet gaan staan, deurdat die brandstof opgeraak
bet.
6. Niemand kon raai. waar die gekweste n:noster geskuil bet nie.
7. Ons buurvrou was eergisteraand iP 'n ongeluk betrokke.
8. Punte sal vir onleesbare skrif afgetrek word.
9. Die motor bet met 'n dolle vaart in die straat afgejaag.
10. Die leerlinge kon nie begryp waarom soveel punte vir
nethei.d toegeken word nie.
11. Dis onlangs uitgesaai dat die ou poskantoor gesloop gaan
word.
12. My rna bet met ons geraas toe ons so stout was.
13. Jy moet my net roep as jy my hulp nodig bet.
14. Die skoliere was tjoepstil, al was dit speeltyd.
15. Ons bet nie weer gejok nadat Pa ons die keer gelooi bet nie.
16. Jy moet jou haas as jy betyds wil wees.
17. Fanie was in sy noppies toe hy die nuwe fi.ets in sy kamer
sien.
18. 4,428 boeke bet gedurende die jare 1861 tot 1942 in
Afrikaans verskyn.
19. Dit bet orals gewemel van die miere.
20. Jan bet ewe dapper na die hoof se kantoor gestap.
21. Die soldaat bet daarna vertel hoe hy uit die krygsgevangenekamp ontsnap het.
22. Alma! was teen daardie tyd al aan die slaap.
23. AI die groot winkels sal vanmiddag gesluit wees, omdat
daar 'n massavergadering in die stadhuis gehou word.
24. Daar vind nog orals onluste plaas, alhoewel die vrede reeds
so lank gelede gesluit is.
25. Ma bet skielik onthou dat die stoof nie afgeskakel was nie,
nadat ons al 'n uur in die trein was.
III. (a) Hy loop na die boekrak (Bewegin.r;).
(b) Hy staan by die boekrak (Rus).
Kies na ofby:--

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Verlede vakansie bet ek ............... my oom-hulle gekuier.
My suster vertrek more-aand .................. die Karoo.
Die seun hardloop .................. die bus.
Gooi die hal ................ Piet.
My nefie loseer gedurende die kwartaal ............... ons.
Stap gou .................. die poskantoor en koop vir my 'n seel.
Die bond le heelnag .................. die rusbank.
.................. wie gaan jy die vakansie deurbring?
Toe ons ................. die stasie aankom, trek die trein net weg.
Dis tyd om ................. die konsert te gaan.
Sal jy vir my ................. die stadhuis wag?
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12. Hierdie winkelier moet twcemaal in die maand ................ ..
Johannesburg reis.
13. Ry gou~gou .................. die slagter en koop 'n pond vleis ................ .
hom.
14. Die kosgangers wilmore .............. die waterval gaan kampeer.
15. Die kosgangers het op hulle fietse ........... die waterval gery.
16. Ek het hom die eerste maal ................ die Fouche's ontmoet.
17. Ek wens ek kon ................. Nieu~ York vlieg.
18. 'n Ou vriend het nou die dag 'I\ besoek ................. ons afgele.
19. Toe hy die inbreker gewaar, gryp hy soos blits .................. sy
rewolwer.
20. Hy het lank ................. die voel gemil<, maar hom tog gemis.
21. Saans ja die skaapwagter die vee .......... die kraal.
22. Pa~hulle gaan vanaand ................ die Fourie's kaartspeel.
23. Ons is van plan om SaterJagmore .......... die mond te gaan
visvang.
24. Toe hy die spook sien, het hy ................ sy mamma gehol.
25. Outa Klaas woon al jarelank .................. Oom Hennie op die
werf.

IV. Jy is lid van 'n sportklub (voetbal, hokkie, tennis, swem, of
wat oak al). Skrywe 'n kennisgewing ui.t oar a.s. Woensdag se
oefening.

v.

Beantwoord die volgende vrae in volledige sinne : 1. Hoe noem ons die inwoners van Johannesburg?

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
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,
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Pretoria?
Bloemfontein ?
Durban?
Kaapstad?
Pietermaritzburg?
Stell en bosch?
Die Paarl?
Die Vrystaat?
Parys?
Landen?
Rome?
Athene?
Berlyn?
Arabie?
Antwerpen?
Keulen?
Ierland?
'Utrecht?
Amsterdam?
Engeland?

22.
23.
24.
25.
26.
27.

"
"
"

"
"
"

28.
29.

"

",

30.

",
,

,
"
"
,"
,

"
"
"
,"
"
,"
,

Skotland?
Kanada?
Burma?
Indie?
Amerika?
Europa?
A Sle.
... 7
Australie?
Duitsland?
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I.

(a) Teenwoordige tydsvorm: Ons hoor die kanonne
bulder.
(b) V erlede tydsvorm: Ons het die kanonne hoor bulder.
Sit om in die verlede tydsvorm : 1. Die koshuis,seuns gaan Saterdagmiddag bergklim.
2. Pa laat die tuinjong die beddinkies omspit.
3. Ek sien die motor om die hoek jaag.
4. Ons gaan nie Donderdag visvang nie.
5. Ek hoar die kerkklok twaalfuur slaan.
6. Die verpleegster hoar nie die pasient krcun nie.
7. Die bangbroek verbeel hom hy hoar iets onder sy bed
asemhaal.
8. Gaan julie dikwels perdry?
9. Kom jy na di.e goelaar kyk?
10. Skielik voel ck die trein ruk vorentoe.
11. Hy durf nie sy mond oopmaak nie.
12. Ons gaan die k.eer by die brug piekmekhou.
13. Hy voel sy hart vinniger klop.
14. Die bokkie sien nie die tier nadersluip nie.
15. Ons begin vandag werk vir die eksamen.
A.

(a) Teenwoordige tydsvorm: Jy behoort nic so te jok nie.
(b) Verlede tydsvorm: Jy behoort nie so te gejok het nie.
Sit om in die verlede tydsvorm : 1. Julie behoort dit darem te weet.
2. Jy hoef nie so laat te gaan slaap nie.
3. Jy hoef nie die motorhuis te sluit nie.
4. Hulle hoef nie vir ons leuens te vertel nie.
5. My ouers behoort darem regtig gereelder te skryf.
6. Om te jok is darem nie nodig nie.
7. Om te vloek is regtig nie mooi nie.
B.
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R. Jy behoort die tjek te kruis.
9. Ons hoef nie 'n geweer saam te neem nie.
10. Die seuns behoort hulle oor die onbeskoftheid te skaam.
II

(a) Die klip is lig, maar die dame kan dit nie optel nie.
(b) Die klip is lig, dog die dame kan dit nie optel nie.
(c) Die klip is lig, tog kan die dame dit nie optel nie.
(d) Die klip is lig en tog kan die dame dit nie optel nie.
LET OP :-Dog is deftiger as die ander twee.
Herhaal op nag twee maniere:- ·
1. Ek het die bediende geroep, maar hy het nie geantwoord nie.
2. Die aanklaer het die getuie 'n vraag gestel, maar sy het
geswyg.
3. My oudste broer ly aan sy mangels, maar hy wil dit nie
laat uithaal nie.
4. Ons het hom op heterdaad betrap, maar hy ontken dat hy
wou steel.
5. Petrus hct gese dat hy vanaand sou bel, maar hy het dit nooit
gedoen nie.
6. Die misdadiger het hom voorgeneem om voortaan 'n
voorJ:,eeldige lewe te lei, maar hy sit alweer agter slot en
grendel.
7. Ons sou nie vanaand kerk toe gaan nie, maar ons het darem
gegaan.
8. My pa het my daaraan herinner dat ek die deure moes sluit,
maar ek het dit vergeet.
9. Die span het baie hard gespeel, maar hulle het verloor.
10. Hy was doodseker dat hy sou slaag, maar hy het gedruip.
11. Daar was byna geen brandstof in die tenk nie, maar hulle het
besluit om 'n entjie te gaan ry.
12. Sy ouers het hom verbied om te gaan swem, maar hy het hom
nie daaraan gesteur nie.
13. Die pad vorentoe was verspoel, maar die motoris het
aangery.
14. Die vent was beskonke, maar hy het agter die stuurwiel
ingeklim.
15. Ons wis dat my ouers vies sou wees, maar ons het 'n radiostel
op hulle rekening gaan koop.
16. Ek het my broer geskud, en tog het hy nie wakker geword nie.
17. Dit was 'n mak perd, en tog het hy gebewe toe hy moes
opklim.
18. Die nuwe skoene het die dame gedruk, dog sy het hulle
aangehou.
19. Die wors was byna verkool, maar dit het vorentoe gesmaak.
20. Die seun was amper platsak; tog wou hy daardie mes koop.
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21. Die naelloper het olik gevoel; tog het hy aan die wedren
deelgeneem.
22. Koos was sowat twintig pond ligter a& Kico, Jog hy het die
uitdaging adngeneem om teen hom te boks.
23. Ouboet wou eers nie saamspecl nie, maar op die ou end het
hy darem ingewillig.
24. Die ou kerel is uiters suinig, dog later het hy clarem 'n
bedraggie tot die boufonds bygedra.
25. Jannie het geneul om 'n hts, maar hy het dit nie opgepas toe
sy ouers hom een gegee het nie.
III. (a) Vraag: Is ,Kees van die Kabharie" Jeur Sangiro
geskrywe?
(b) Antwoord: Nee, ,Kees van die K.tlaharie" is nic cleur
Sangiro geskrywe nie.
Beantwoord die volgende vrae ontkennend : 1. Is jou huiswcrk deur iemand anders gemaak?
2. Is daar rede vir hierdie beskuldiging ?
3. Kan 'n mens van brood alleen lcwe?
4. Het hy hom in elke opsig goed gedra?
5. Het sy die gebeurtenisse na waarhdd oorvertel?
6. Het hy na jou ouers vcrlang?
7. Was sy verlief op die kerel ?
8. Het hy ons daarmee bedoel ?
9. Praat hy met sy niggie?
10. Het die perd random die rcsiesbaan geloop?
11. Sal die koning oorkom na Suid-Afrika toe?
12. Het almal hard gewerk gedurende die jaar?
13. Kan jy op hierdie manier 'n huis bou?
14. Is die ,Nagwag" deur Dirk Potter geskilcler?
15. Kan hy goed uitdrukking gee aan sy gevoelens?
16. Het jy daardie paar skoene van my gelcen?
17. Is jy dan afhanklik van sy hulp ?
18. Moet ons nie nog 'n spyker in die muur slaan nie?
19. Sal dit nog 'n spyker in sy dooclkis wees?
20. Het jy al daaraan gedink dat ons m6re-oggcncl om sesuur
moet opstaan?
21. Is hy baie trots op sy kapteinskap?
22. Skrik jy dan vir koue-pampoen?
23. Is jy lus vir pampoenkoekies?
24. Sal ons by die voordeur langs loop?
25. Wag hy al van verlede jaar af?
IV. Verdeel die rolle en dra die volgende samesprake voor: -

A.
KLAAS LEKKERLIEG: Jy weet ons het eenjaar so 'n las gehad van die
massies hier op die plaas. Waar jy kyk, was swerms soos
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sprinkane. Wat doen ek toe? Ek laai mooi my hael,
gewcer met duimspelde en loop saggies tot by 'n boom
waJ.rin dit krioel van die goed. Toe ek naby genoeg was,
skree ek: ,Hiert julle!" Skielik vlie die hele swerm open
ek haak af. J ong en toe word die swerm mos teen die
boomstam vasgcspeld. \V cet jy hoeveel ek daar afgehaal
het? NegehonJerd nege-en-negentig.
PIET KLEINLIEG: Hoekom se jy nie hewers duisend nie?
KLAAS LEKKERLIEG: A nee a! Jy wil tog nie he ek moet ter wille
van een ou mossietjie gaan lieg nie.

B.
EERSTE )AGThR: In my jong dae het 'n leeu my mos eendag
bekruip.
TwEEDE ]AGTER: En toe?
EERSTE ]AGTER: Net toe hy sy lyf van die grond af optel, hoar ek
iets ritsel. Ek loer agtertoe en sien hom aankom deur die
lug. Soos die hlits swaai ek my lyf om en hou my hande
waar my kop was. Toe ta dink hy het my kop beet, toe
sit sy keel tussen my hande vas en druk ek sy gorrel toe.
Sy vel het ek vir my rna present gegee.
TwEEDE ]AGTER: So het 'n olif:.mt my mos eendag stormgeloop.
EERSTE ]AGTER: Ja?
TwEEDE )AGTER: Man, toe ek hom sien kom, klouter ek soos 'n
wildekat in 'n room in, maar ek was skaars hy die eerste rnik,
toe voel ek al sy slurf teen my lyf aan.
EERSTE ]AGThR: En toe?
TwEEDE ]AGTh~: Jong, toe kry ek skielik gedugte daur is 'n speld
aun my hoed se lint. Ek ruk Jit uit en steek hom binne --in sy slurf duurmee Jat die hloed so spat. Maar toe moes jy
hom hoar hrul het en hy slJ.ut klou in die grond dat die borne
so op 'n ry platle.
DERDE ]AGTER: Maar weet julle dat 'n leeu en tier my eendag
saarn betrek het? Ek loop mas in 'n voetp.1adjie tussen die
turksvye. Skielik trap ek byna op 'n tierwyfie wat daar le
en slaap. Ek skrik my boeglum, rmar soos jy se mes,
spring ek om en . . . kyk vJs in die oe van 'n leeumannetjie
wat ugter my aankorn.
EER'>TE EN TwFEDE ]AGThRS te~elyk: En toe?
DFRDE ]At1TER: Toe het hulk saarn my opgeeet.

V. A. Leer ttit die hoof:
1. Moenie daar staan soos 'n soutpilaar nie.
2. Van poe3ie weet hy soveel soos 'n kat van saffraan.
3. Met hom wil ek Hewers saameet as saam-baklei.
4. Moenie daar sit soos 'n uil op 'n kluit nie.
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5. Sy mond is so groat dat jy met 'n wa en 'n span osse daarin
kan draai.
6. Daardie tannie is so kwaai soos 'n geitjie (tierwyfie).
7. Hy is vir my so bang soos die duiwel vir 'n slypsteen ('n
bok vir 'n skoot hael).
8. Vandag voel ek so fris (gesond) soos 'n vis in die water.
9. Die feit staan soos 'n paal bo water.
10. As hy pak kry, skree hy soos 'n maer vark.

B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Voltooi die verge!ykings : Lenie is so maer soos 'n ,, .......
Nettie is so lank soos 'n ............ .
Na die afmattende reis hct hy geslaap soos 'n
Die kerel kan vloek soos 'n ........... ..
Baie sogenaamde rykes het skuld soos ........... ..
Die pad hiervandaan is so reguit soos 'n .. .
Nou is hy so dood soos 'n .....
Oom Bartel was so doof soos 'n .. .... ... ..
So vinnig soos ........ .... . het hy omgespring.
Vroeer was hulle skatryk; vandag is hulle so arm soos
Die medisyne is so bitter soos ........ ... ...
Hierdie appelkoos is so soet soos .......... .
Hy kry nie sommer seer nie; hy is so taai soos 'n
Die roller het die kuikentjie so plat soos 'n ................ getrap.
Springbokke is op daardie plaas so volop soos .............. ..

14
I.

(a) Die kaptcin druk 'n drie agter die pale. (Bedrywende
vorm.)
(h) 'n Drie word deur die kaptein agter die pale gedruk.
(Lydende vorm.)

Sit om in die Lydende vorm:1. Gewoonlik bederf oupas hulle kleinkinders.
2. Die polisie boei die skelm.
3. Ek vertaa 1 die paragraaf in Afrikaans.
4. Nou slaan jy die spyker op sy kop.
5. Voor elke wedstryd oefen ons hard.
6. Hy oefen 'n baie goeie invloed op sy maats uit.
7. W eekliks skryf ons opstelle.
8. Die regter veroordeel die beskuldigde tot die dood.
9. Unie-Winkels adverteer 'n nuwe soort stofsuier.
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10. Sakelui onderneem dikwels reise per vliegtuig.
11. Selde trek ons onderwyser iemand voor.
12. Teenswoordig voer die regering minder ysterware in as
vanmelewe.
13. Die stad~rnad le 'n nuwe park aan.
14. Die loodgieter maak die krane in ons huis heel.
15. Vanaand lees die Durbanse omroeper 'n praatjie oor sport
voor.
16. Die skool se bibliotekaris handig elke speeltyd boeke uit.
17. Min seuns ondersteun die wedstryde teen ander skole.
18. Raie seuns besoek gereeld die bioskope.
19. Die twee nasies voer oorlog.
20. Sped die twee spanne nog daardie wedstryd op Maandag?
21. Brei mnr. Smit nog julie rugby-spanne?
22. Voor,-;ien jou ouers vir jou van f!enoeg sakgeld?
23. Ge!liet die klas hierdie leesboek?
24. Terg Piet nog vir Lenie oor daardie kereltjie van haar?
25. Voer die toneelgeselskap weer ,Sarie Marais" op?

II. L.W. Dan- hier daarna; Eng. then. Dit dui 'n gewoontehandeling aan en word nie met die verlede tyd gebruik nie.
WAT EK SMORE~S VOOR SKOOLURE DOEN.
,Smorens as die wekkcr lui, skrik ek wakker; dan druk ek
die knoppie daarvan af; dan ............... "
Vertel1:erder wat jy elke more doen, maar begin elke sin met dan.
, ............ ek gaap twee- of driekecr; ek skop die komberse
van my af; ek kom orent; ek klim tydsaam uit die bed uit; ek
trek my pantoffels en kamerjas aan; ek gaan badkamer toe; ek
draai die kranc oop; ek trek my kamerjas, pantoffels en slaapklere uit; ek klim in die bad in; ck smeer my goed seep; ek was
my deeglik; ek droog my af; ek laat die water uitloop; ek maak
die bad skoon; ek borscl my tande; ek trek my aan; ek kam
my hare; ek gaan eet; ek groet my ouers; ek gaan my boeke
haal; ek pomp my fiets op; en ek ry skool toe."

A.

B.

WAT EK GISTERMORE GEDOEN HET.
,Gistermore toe die wekker gelui het, het ek wakker geskrik; toe het ek die knoppie daarvan afgedruk; toe ................. "
V ertel wat jy daarna gedoen het, maar begin elke sin met toe.
III. Kies jy, jou, jou(ne), julle, julie s'n of u:LET OP:-Jy en jou word gewoonlik gebruik wanneer 'n mens
op so 'n vertroulike voet met iemand verkeer dat
jy hom sommer op sy eerste naam (sander meer)
noem - anders u.

1. Liewe Marie, hoe gaan dit met .. .. .... en ................huisgesin ?
2. Waarde Heer, Met verwy~:oing na .. hie£ van 29 jl. moet ek
............... meeJeel dat di.: goedere wat ............ gepos het, my
nie l:--ereik het nie.
3. Beste Jan, Dankie vir .......... . brief Wllt ............. vir my van
........... oupa se plaas af geskryf het.
4. Annie, is hienlie boek ............ of is dit .... .. . . . broer s'n?
5. Liewe Oupa, Dankie dat .............. geskryf het ek moet net vir
................ laat weet as ek platsuk raak.
6. Mcneer, kan . . . . asseblief vir my die paJ ::.ta.'\ie toe wys?
7. Klasie,
. . .. moet eers . . . .. han de gaJn wa.:;, :mders
smeer ............... weer .. . . . withemp \ uil.
8. Die onderwyser se vir die klas: ,.... . . . . .. moet ........... .
voorgeskrewe boeke nog 'n paar keer deurlees as .................. die
eksamenvrae vlot wil beantwoord."
9. Liewe Ouers, Baie dankie vir .... . ... hief. Muar ............ het
vergeet om ............. vakansie-adres vir my te stuur.
10. My woorde aan die dokter was: , ................. moet my nie
seermaak nie, anders skop ek vir . ... . . ."
11. Die vader se aan sy seuntjie: ,Hierdie fiets is nou .............. ..
Sorg dat ............... Jit oppas, w..tnt as
........ dit vcrniel, gee
ek nie weer vir .
. 'n nuwe nie".
12. .................. karnallies! I Ioe laat .. . . .. vir my skrik. As . ... .
dit weer doen, loon ek vir .. . . .. Jcur.
13. .. ............... stouterJ! Hoek om is .............. su ongehoorsaam?
14. Dames en Here. Ek wil ........... hartlik bedank dat ............... ..
my uitgenooi het om .. . .. .... ... oor die ondenverp toe te
spreek.
15. Rita, ............... moeder roep ....... .
16. Tante, sal . .. .. . vir my ook so 'n trui brei as ek vir .
die wol verskaf?
17. Hannes, .............. weet dis regtig tyd dat . ....... .... .. .. ...... hare
moet bat sny.
18. 'n Mens moet... .
bes doen as .. ..
sukses wil behaal.
19. Die onJerwyseres se vir die kinders: ,Hierdie klaskamer
is ............. Sorg dat ........... Ji.t netjies hou".
20. . .......... lampe lummel! Kan .. .... . nie kyk \\ aar ................ ..
loop nie.

IV. Skryf 'n telegram uit aan 'n vricnJ om hom die uitslag van
sy eksamen mee te deel.
V. A. Vorm oorgankl!ke u·u•e. mn die t'etgedrukte onoorganklikc
wu:e. en bring die nodige t<emndcringe in die sin aan:1. Die twee lande het vyf jaar teen mekaar geveg.
2. Ek sal cersdaags op jou brief antwoord.
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3. Hy het gevorder tot hy eerste luitenant geword het.
4. Jy moenie met 'n oumens spot nie.
5. Hulle het eersteklas met my gehandel.

B. ?\faak oor~anklike wwe. van die volgende s.nwe. en b.nwe.
Gebruik hulle dan in sinne : werk, man, plant, paal, hart, invloed, doel, vrede,
veilig, genadig.
C.

Vertel die snaaksste grap wat jy ken.

D.

S'tel 'n raaisel aan die klas.

E.

Vertel die grootste leuen wat jy ken.

15
I.

A. (u) Teemuoordige tydsvorm: Die moeder bekommer haar.
(b) Verlede tydsq,•orm: Die moeder het haar bekommer.
LET OP :-Geen ge· in die verlede tyd:,vorm as die werkwoord
met be-; ge-; er·; her·; ver·; of ont· begin nie.
Sit om in d1e q,•erlede tydsvorm : 1. Die beskuldigde ontken aile skuld.
2. Die twee ou vriende gesels oor die verlede.
3. Hiermce erken ek die ontvangs van u brief.
4. Die vlytige skoliere hersien hulle werk.
5. Sy vert:1al die hele brief uit Engels in Afrikaans.
6. Min seuns gedra hulle goed in Jie bioskoop.
7. My ouers vereffen hulle rekenings aan die end van die
maand.
8. Frikkie ontvang elke dag 'n brief.
9. Ons bewonder die mooi meubds in die sitkamer.
10. Die kinders geniet die vakansic aan die strand.
11. Ek begeer niks meer as wat my toekom nie.
12. Die Hollanders en die Duitsers beweer alhei dat hulle die
drukpers uitgevind het.
13. Korneels ontken nie dat hy die belhamel onder die kwa·
jongens was nie.
14. Ek herinner my die geval nog baie goed.
15. Ek vergeet alweer om die werkwoord op die regte plek
in te voeg.
B.

(a) Tecmwordige tydst·orm: \X'ie sorteer die briewe?
(b) Verlede tyd.worm: Wie het die briewe sorteer? (of
gesorteer.)
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Sit om in die verlede tydsvorm: -

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Oom Hans registreer die brief aan sy seun.
Ons buurman repareer sy huis.
]annie telegrafeer vir sy oupa op sy tagtigste verjaarsdag.
Hannes respekteer sy oom.
Wie parkeer die motor op so 'n slegte plek?
Ek probeer so wat ek kan om die som reg te kry.
Piet baseer sy hoop op die uitslag van verlede kwartaal se
eksamens.
8. Stalin regeer al jarelank oor Rusland.
9. Die ou man se storie interesseer my gladnie.
10. Ek amuseer my maar 'n bietjie met sketse van ons onderwyser te teken.
II.

(a) Hy was stout; daarom moes hy riemspring.
(b) Hy was stout; dus moes hy riemspring.
(c) Hy was stout; derhalwe moes hy riemspring.
(d) Hy was stout; gevolglik moes hy riemsrring.
(e) Hy v.as stout; om die rede moes hy riemspring.
LET OP :-Derhalwe is deftiger as die ander woorde.
Se op nog vier maniere :1. 'n Wolkbreuk het losgebars; dus moesonsdaardieaandmaar
tuisbly.
2. Die deugniet het 'n ruit geheek; daarom moes hy twee
sjielings van sy sakgeld daarvoor betaal.
3. Ek het nie my huiswerk voltooi nie; derh,llwe wou my ouers
my nie saamneem bioskoor toe nie.
4. Besoekers het opgedaag; gcvolglik kon ons nie die vergadering bywoon nie.
5. Die melk het suur geword; om die rede moes ons maar
swart koffie drink.
6. My sussie het skielik sick geword; daarom kon ons nie met
vakansie vertrek nie.
7. Die een kerel het kroongetuie geword; dus is hy nie gestraf
nie.
8. Die petroltenk was dolleeg; Jerhalwe het die motor gaan
staan.
9. Vleis is te duur; gevolglik moet die armes maar daarsonder
probeer klaarkom.
10. Die prefek het sy voorregte misbruik; om die rede het sy
maats hulle agting vir hom verloor.

III. (a) 'n Rukkie na ete het die eerste druppels begin val (Tyd).
(b) Die hasie se oortjies het agter die bossie uitgcsteek

(Plek).

Kies na of agter:1. Toe ek omkyk, sien ek die leeu net 'n paar tree ............... my.
2. 'n Paar dae ................ die skoolsluiting het hulle almal met
vakansie vertrek.
3. Die twee bomme het net drie tellings . ...... mekaar ontplof.
4. . ........ ontbyt moet ek my fiets gryp en jaag om betyds by die
skool aan te kom.
5. Toe die inbreker voetstappe hoor, spring hy rats .. ..... die
klerekas in.
6. Die trop springbokke in die voetpaadjie het ................ mekaar
aangestap.
7. Die more . . ...... die middernagfees was die meeste kwajongens poot-uit.
8. Toe ons wegkruipertjie gespeel het, kon niemand vir Dawie
kry nie, want hy het ............... die heinin~ weggekruip.
9. .. ............. Oupa sy storie voltooi het, moes almal gaan slaap.
10. Die matrikulante het besluit om mekaar . . . .. . tien jaar in
diesdfde klaskJmer te ontmoet.
11. ............. die oorl.1g het 'n mens van een '>taking ............... die
ander gehonr.
12. Die perd bet qeskrik vir 'n bokkie wat skielik
'n
miershoop uitgespring het.
13. Die solJaat se ouers het sy brief ontvang eers
sy
tuiskoms.
14. Die hond het al ........... die wa aangedraf.
15. 'n Paar vabonde het besluit om .............. die kerkhof weg te
kruip en vir Bang-Jan skrik te maak.
16. Onmiddellik ........... sy toespraak is hv luidrugtig toegejuig.
17. Gewoonlik voel 'n mens ................ 'n vakansie weer lus om te
werk.
18. Dis selde dat daar ............... tienuur saans nog ligte in ons bure
se huis brand.
19. .............. die ongeluk het iemand dadelik die geneesheer ontbied.
20. .. ........ die huis staan 'n tamaai akkerboom.

IV. A. Brei die volgende leidende wnorde uit tot 'n afgeronde
verhaal:RiJJer ry cen nag in 'n sneeustorm ......... soek dorp tevergeefs
.............. bind perd aan 'n kruispaaltjie vas ............... ontwaak volgende
dag laat ............... son skyn ........ .... ... sneeu gesmelt ... . .. ........ le op
kerkplein .............. perd hang aan die kerktoring .................. skiet
riem af ............... perd val op matt as ................ rv verder.

B. Spreck uit : - e - eu.
LET OP :-Om eu te se, maak klaar vir e, maar stoat die Iippe
vooruit; e en eu is albei lang klinkers in Afrikaans, nie
tweeklanke nie.
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Lees:(a) Leen -leun; steen- steun; neet - neut; keeskeuse; seen - seun; reen - reun; neus, beul; kreukel;
euwels; Beukes; leuen.
(b) Leentjie leun teen die steen om haar rug te steun. Die
reun staan by die geut met sy neus in die reen.
(c) Meule, geul, speurder, humeur, opbeur, steur, heul.
(d) Dit het eendag gebeur dat 'n seun vir 'n speurder 'n
leuen vertel het.
V. A. Gebruik die volgcndc uitdmkkinge in sinne sodat die be,
tekenis duidelik uitkom:uit die staanspoor uit; 'n orige jukskei; oor Jie tou trap;
sy rieme styfloop; die vyfde wiel a an die wa; bo sy vuurmaak,
plek; tou opgooi; noustrop trek; brick aandraai; d it hotagter

kry.
B.

Tel in Afrikaans tot 4"i.

16
I.

A.

Ek het nog nooit so 'n vlieguig gesien nie (Enkelvoud).
Ek het nooit sulke vliegtuie gesien nie (Meervoud).
Sit om in die meen.:oud : 1. My buurman is 'n Engelsman.
2. Die \TOU en haar man kom goeJ klaar.
3. Die brug oor die rivier het weggespoel.
4. Die wa ry stadig deur die drif.
5. Gooi jou vuil hemp in die wasgoeJmandjie.
6. Het jou rna ook 'n elektriese stoof?
7. Die \lag wapper a an die v lagpaal.
8. Jy moet nou daardie speclding gaan here.
9. Daar is 'n diep gat in die pad uitgespoel.
10. Die ouderling het 'n ernstige gebed by die hiduur gedoen.
11. Daar is 'n kanon op die oorlogskip.
12. Die matroos en die soldaat het aan die oorlog deelgeneem.
13. 'n rloeg en 'n eg word deur 'n boer op 'n plaas gebruik.
14. Hy het nog nooit so 'n reguit pad gesien nie.
15. Die hoof van die departement is 'n Fransman.
B.

Die wa is deur my rroer gemaak.
Die waentjie is deur mv broertjie (hoetie) gemaak.
(Verkleining.)
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A. Gee d1e t•erkleiningsvorme waar dit pas: 1. Die hond het sy poot uitgesteek asof hy om hulp vra.
2. Die seun het in die pad afgehardloop en sy toon nerf-af
gestamp.
3. Die kinders speel in hulle swemp8kke met skulpe, emmers en
grawe.
4. Die golwe spoel hulle sandkastele weg.
5. Toe gaan hulle na die poel om hulle skepe op die water te
laat seil.
6. In Lilli put lewe die mense in dorpe met klein wonings met
tafels, stoele en beddens wat geskik is vir babas.
7. Die sirkusleier het 'n leeu aan 'n dun tou deur die strate gelei.
8. Die baba suig aan 'n fopspeen.
9. Die elektriese waaier veroorsaak 'n trek oor die blomme in
die blompot.
10. Toe ons merk dat daar 'n vlieg in die glas is, het ons die melk
dad elik gaan uitgooi.
11. Boet het die arm van sy suster se pop laat breek toe hy die
popwa laat omval het.
12. Met Kersfees het Ma vir Jan 'n kam en borsel en vir Anna 'n
ring en 'n handsak present gegee.
13. Die fee het vir hulle koningin 'n krans van rose en vir die
koning 'n septer gebring.
14. Die twee maats het 'n ketting van aandblomme gevleg en dit
om die hanslam se nek gehang.
15. In Dolf se skoen was da8r 'n spyker wat 'n gat in sy sokkie
geskeur het.
B. \Vat kan alles met die verkleinwoord uitgedruk word?

II. A.

W AT EK GISTER GEDOEN HET.
,Gistermiddag toe ck tuisgekom het, het ek die deur oopgemaak; toe het ek binnegestap; toe .............. "
Vertel wrder wat jy gistermiddag gedoen het, maar begin telkens
met toe.
, .............. ek haal my hoed af; en hang dit aan die kapstok op;
ek trek my baadjie uit; en hang dit oor die klerehangertjie in my
hangkas; ek trek my skoene uit; ek val in 'n gemaklike stoel
neer; ek kry tee; ek gooi daar twee lepeltjies suiker in; ek
roer dit om; ek drink dit; ek voellus vir nog 'n koppie; ek roep
die meid en kry 'n tweede koppie; ek vat 'n boek; ek begin lees
ek gaan 'n rukkie in die tuin werk; ek gee die hoenders kos; ek
spuit die blomme nat; ek gaan my regmaak vir die aandete; ek
eet soos 'n os; ek luister aandagtig na die huisgodsdiens; ek
doen my huiswcrk; ek bere my boeke; ek trek my klere uit en
trek my pijamas aan; ek spring in die bed en slaap so vas soos 'n
klip tot die wekker afgaan.
~~

ons3.
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B.

WAT EK ELKE DAG DOEN
,,Elke middag as ek tuiskom, maak ek die deur oop; dan
stap ek binne; dan ................ "
Vertel verder wat jy elke middag doen. Begin telkens met dan.
III. (a) Vraag: Eet hy die appel wat van die boom afgeval het?
Antwoord: Nee, hy eet nie die appel wat van die boom
afgeval het nie.
(b) Vraag: Se hy dat hy ons daar gesien hct?
Antwoord: Nee, hy se nie dat hy ons daar gesien het nie.
Beantwoord die volgende vrae ontkennend:1. Ken jy die woord wat jy in die woordeboek nageslaan het?
2. Hoor jy die geraas wat die kinders maak?
3. Sien jy die gat waarin die motor geval het?
4. Is die grond heilig waar ons op staan?
5. Het die boontjies wat jy geplant het, opgekom?
6. Het jy die lesse wat jou vader jou geleer het ter harte gcneem?
7. Se jou rna dat ons ongehoorsaam was?
8. Dink die ou dat ons maar alles vir soetkoek sal opeet?
9. Glo hulle werklik dat hulle ons daarmee om die tuin kan lei?
10. Wil jy beweer dat ek dit gese het?
11. W eet j y waarop ek staat maak?
12. Kan julle ons vertel waar die burgemeester woon?
13. Weet iemand waar die burgemeester woon?
14. Kan jy my sc hoe laat dit is?
15. Wens jy dat die ,All Blacks" moet wen?
16. Le my baadjle nog waar ek dit neergesit het?
17. Het jy geantwoord toe ek jou gerocp het?
18. Het jy skaam gevoel omdat jy in die modder geval het?
19. Weet jy hoekom ons so sukkel met hierdie oefening?
20. Sukkel ons rcgtig met die ontkenning?
21. Het almal die gedig geniet wat ons gister gclees het?
22. Kan iemand raai waaraan ck nou dink?
23. Kan iemand raai waarvan ek nou skielik gedagte kry?
24. Het ek hier erens 'n sikspens laat le?
2 5. Kan jy die tortelduif sien wat daar tussen die takkies sit?
1V. Skryf 'n opstel oor: ,My Hond Roeland en Ek".
V.

l.p.v. ,Hy was baie stil", kan ons se: ,Hy was doodstil
of tjoepstil".

Gee die intensiewe vorme :1. My suster se naelverf is rooi.
2. Die rok wat sy aangehad het, was swart.
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3. Ouma se hare is al wit.
4. Waar hy my geknyp het, was dit blou.
5. Die arme dogtertjie het haar vaal geskrik.
b. Na die reent is die veld geel van die blommetjies.
7. By haar blou rok het die dame 'n groen hoed opgehad.
8. Die arme kerel is doof.
9. Hy is verlief op my suster.
10. Die ou wynvlieg was daardie aand weer dronk.
11. Soe! Daardic dag was sy kwaad.
12. Die motor seas was af.
13. Toe ons daar aankom, was die hondjie wat omgery is, al
dood.
14. Pietie het die spitvurk deur sy voet gesteek.
15. Die bul het oor die heining gespring.
16. Deur die bock is daar grappigc beskrywings.
17. Snel het die konstabel sy rcwolwer uitgepluk.
18. Die verkluimde lammetjie was al styf toe die skaapwagter
hom raakgeloop het.
19. Ek het 'n nuwe paar skoene nodig.
20. Die skelm het fyn beskryf hoe hy die misdaad gepleeg het.
21. Ek wou graag saamgegaan het.
22. Laat daardie aand het 'n vreemde man aan die dcur geklop
en sbapplek gevra.
2'3. Moenie bang wees nie; die ou koei is mak.
24. Skielik het ek in my bed orent gesit.
25. Toe die weerlig die boom langs die huis tref, hct sy haar
lam geskrik.
26. Van elektrisiteit weet hy weinig.
27. Die vent is gek.
28. Daardie middag was dit heet op die koringveld.
29. 'n Ronde klip het voor my voete necrgeval.
30. Die wapen waarmee die moord gepleeg is, was skerp.

17
I.

(a) Teenwoordigc t)·dst·orm: Vandag word die huis skoonge,
maak.
(b) Verlede tydSt'orm: Gister is die huis skoongemaak.
LET OP :-Partykeer pas albei. S!· dan wat die verskil is.
Kies is of word:1. Onlangs .......... 'n nuwe boekwinkel in ons stad geopen.
2. Stout kinders .......... nie altyd gestraf nie.
3. Omdat ]annie stout was, ............ hy gestraf.
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4. Verlede jaar .............. my suster se mondigwording gevier.
5. Die ou klavier ................. 'n week gelede vir die kinders op 'n
vandusie gekoop.
6. Vanmelewe ................. 'n plaas aan elke kind gegee.
7. Hier ................. nie gerook nie.
8. Elektrisiteit .................. deur wrywing voortgebring.
9. My oom .................. besig aan sy motor, m.a.w. my oom se
motor .................. deur hom heelgemaak.
10. In daardie juwelierswinkel ................. daar al dikwels ingebreek.
11. Kleinkinders . ... .. ..... gewoonlik deur hulle oupas en oumas
bederf.
12. Op die oomblik ............ die misdadiger in die hof verhoor.
13. Hoekom .................. belastings nie Hewers afgeskaf nie?
14. Punte sal vir slordigheid afgetrek ........ .
15. Die konfyt kan nog nic gekook ....... nie, want die vrugte
.................. nog nie eers geskil nie.
16. Eers ............. die tente opgeslaan; daarna ................. 'n nood~
walletjie om clke tent gegraaf.
17. Die vrugte wat gister afgepluk ................ , moet in kissies
verpak .................. sodat hulle mark toe gestuur kan ..................
18. Ons huidige prinsipaal .................. deur almal respekteer, maar
die vorige . .... . .. .. deur almal gehaat.
19. In die somer ................ die vrugte gepluk.
20. As dit reent, ................. 'n mens nat.
21. ................. daar te veel swak boeke gcpubliseer?
22. Grootpraters ....... ... . deur alle mense verag.
23. Tans .................. ,Hamlet" in Benoni vertoon.
24. Wanncer ............. stemreg aan vrouens tocgestaan?
25. Deur wie ........... Amerika ontdek?

II. Hy se dat hy onlangs 'n kalf met twee koppe gesien het.
Begin telkens met Hy se dat.
1. Dit reent.
2. Dit reent hard.
3. Dit reent nie.
4. Dit het gereent.
5. Dit het hard gereent.
6. Dit het nie aanhoudend gercent nie.
7. Dit het nie meer as twee duim gereent nie.
8. Dit sal reent.
9. Dit sal miskien rcent.
10. Dit sal voor vyfuur vanmiddag reent.
11. Hulle gesels.
12. Hulle gesels nie.
13. Hulle gesels nie oor die oorlog nie.
14. Jy moet ook aan die gesprek deelneern.
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15. Sy gesels i.nteressant.

16. Sy gesels i.nteressant oor enige onderwerp onder die son.
17. Die dogters giggel.
18. Die dogters giggel alweer.
Almal het hartlik oor die grap gelag.
Dis vanmiddag warmer as gister.
Dit gaan more nog warmer wees.
Dis die waarheid.
23. Dis 'n baie slegte gewoonte om te rook.
24. Die boere het om reent gebid.
25. Die boere se gebede is verhoor.

19.
20.
21.
22.

III. Spreek uit: y

ui.
LET OP:-Vir ui word die lippe vooruit gestoot.
Lees:(a) Hys huis; rys, reis-ruis; lys-luis; grys-gruis
ly, lei -lui; sy- suie; pyn- puin; lym -luim.
(b) Hy het gisteraand by die huis gebly, omdat hy te lui was
om uit te gaan.
(c) Toe my moeder op reis gegaan het, het sy versuim om 'n
lys te maak van die bagasie wat sy in die ruim laat sit het.
(d) My suster hou van eiers maar sy kan nie uie of enige
uintjies verdra nie.

IV. Lees onderstaande stuk uit Die Huisgenoot noukeurig deur en
beantwoord die vrae daarna in volledige sinne : Dit was in 1916 op die plaas Sterfling, twee myl van die
dorpie Reitz af, dat my moeder op 'n middag bewend en spierwit
van die skrik, die huis binnegekom het met 'n hoendereier in
haar hand. My broer, wat toe drie-en-twi.ntig jaar oud was,
en ek, 'n meisie van twi.ntig, het die eier uit haar bewende hand
geneem.
Ons het ook geskrik. Op die eier het die volgende woorde
opgehewe gestaan: ,Sondaars bekeer julle onmiddellik" en
onderaan was daardie dag se datum. Geen mensehand kon dit
geskryf het nie, want dit was opgehewe kompleet asof die eier
net so gele is.
Met 'n bonsende en beangste hart het ek gou my vader gaan
roep, onderwyl al my sondes skielik soos 'n rolprent voor my
gees verbygesweef het. Wat kon dit anders wees, het ek gedi.nk,
as 'n bonatuurlike waarskuwi.ng aan een of ander lid van die
familie?
Net toe my moeder aan my vader vra: ,Pa, moet ons nie
maar Boeke vat nie ?" het my broer uitgebars van die lag. Hy was
die skuldige en het dit erken. Die vorille aand het hy met
59

gesrnelte vet op die eier geskryf en dit die hele nag deur in asyn
laat le. Die asyn het die dop gedeeltelik weggevreet en net die
vetgesmeerde woorde het agtergebly. My broer het dit toe
afgewas en die volgende oggt!nd in 'n hoendernes gaan plaas.
Hy en ek het die grap verda voortgesit deur die eier in 'n
hoendernes van 'n sekere huisgesin in Reitz te gaan plaas. Van
die voorval by ons het ons tot vandag toe stilgebly, want daardie
huisgesin, wat vroeer baie ongereelde kerkgangers was, het die
volgende Sondag almal kerk toe gegaan en so ook al die Sondae
daarna.
Die ouers van daardie gesin leef vanJag nie meer nie en as
van hullc kinders, wat nog leef, hiedie stukkie lees, sal bulle
M lekker lag Of baie kwaad wees.
1. Wie was die R::arnallie in bostaande stukkie?
2. Vir wie het die karnallie die eerste poets gebak?
3. Hoe het hy die poets voorberci?
4. Watter verkbring het die skryfster aanvanklik vir die opge,
hewe woorJe aangeneem?
5. Wat was die moeder se onmidJellike reaksie mdat die vader
aangekom het?
6. Wie was die volgende leer ann die beurt om die ,.honatuur,
like waarskuwing" in die nes te ontdek?
7. Wat was die uitwerking op hulle?
8. Dit skyn asof hulle nooit uitgevind het dat iemand hulle 'n
streep getrek het nie. Hoe weet nns dit!
9. Wat sou jy gedink en geJoen het as jy op so 'n eier afgekom
het?
10.. Voorsien moontlike opskrifte vir bostaande stukkie.
11. . Watter gekursiveerde woorde bt:teken naastcby dieselfde as:
slegs, algar, geswyg, skater, dndelik, metcen'5, indien, vies,
gebcurtenis, sedertdien?
12. W at beteken: Boeke vat?
13. Wat noem 'n mens die aantal eiers wat jy vir 'n hen gee om
uit te hroei?
,
14. As 'n hen wil broei, se 'n mens: ,Die hen is .
15. 'nPerdrunnik; 'nhnan .......... , 'nhen
..... , kuikentjies
V.

A.

'n Lafhartige daad; 'n noodlottige ongeluk; 'n
oorverdowende geraas.
Gee die byq:oeglike naamwoorde wat diktrels saam met die
onderstaande selfstandige naamwoorde workom:-1. Ek bly steeds u d
. dienaar.
2. Weens die lang ............... droogte moes talle boere met hulle
vee trek.
•3.. · In die lee kamer het daar 'n d ............... stilte geheers.
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4. Ons het 'n baie aa .............. vakansie aan die stranCl deurgebr:iug.
5. Hy het 'u vr ............... pogings aangewend om die speurder se
planne te dwarsboom.
6. Nooit sal ek daarJie n .... ..
ontkoming vergcet nie.
7. Van die toespraak het die spreker 'n ho ............ mislukking
gemaak.
8. Moenie pro beer jok nie; vertcl my die r ........... waarheid.
9. Hy was bereid om allcs vir sy Jier ............. vaderland op te
offer.
10. Om die kn.. .... .. . .. vuurtjie het ons stories gesit en vertel.
B.

In Frankryk heers (wat van Frankryk kom) gewoontes.
In Frankryk heers Franse gewoontes.
Gee geskikte hyvoeglike naamwoorde i.p.v. die woorde tussen
hakies:1. Dis 'n (wat van bclang is) hoofstuk wnt ek so pas gelees het.
2. Dit wns 'n (wat vertel) storie \Vaarna ons moes luister.
3. Jan is 'n (wat lief is om tc ~raar) seun.
4. Die (wat by Oos-Londen is) vlieghawe is 'n hele entjie van
die stad af.
5. My broertjie is 'n (wat gedurig sick is) kereltjie.
6. Pokkie~> is 'n (wat maklik aansteek) ~iekte.
7. Ek lees graag (wat in AfrikaJns ge,;krywe is) boeke.
8. Op 'n (wat vol wind was) Augustus-more het ons die rds
aanvaar.
9. Die (wat van die Vrystaat kom) perskes smaak baie lekker.
10. Dis 'n (waarin daar gevaar stcck) onderneming.
11. Hy is 'n (wat vol jaloesie is) persoon.
12. Die (wat per telegram ontvang is) berig het die ou dame erg
ontstel.
13. In 'n (wat per telefoon gevoer is) gesprek het sv my van die
gebeurtenis vertel.
14. Op 'n (toe Jie son geskyn het) dag het ons twee die veld
ingestap.
15. 'n (\Vnt aan sy senuwees ly) persoon behoort nie 'n motor te
bestuur nie.

18
I.

A.

(a) Teenuoordtge tydsvorm: Die son gaan in die weste
onder.
(b) Toekomende t)dst·orm: Die son sal in die weste
6ndergaan.
(c) Verlede tydswrm: Die son het in die weste ondergegaan.
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LET OP:~As die klem op die eerste deel van die ww. val, is
dit skeidbaar.
Sit om in die (a) teenwoordige en (b) verlede tydsvorme:1. Koos sal nie aan die wedstryd deelneem nie.
2. Die ou vrou sal haar suiker eers 66rweeg.
3. Manie sal jou met jou sukses gelukwens.
4. Die onderwyser sal in die skoliere se sport belangstel.
5. Pa sal die laatslaper wakkerskud.
6. Die kerel sal sy nooi altyd liCfhe.
7. Die veewagter sal van die veld af terugkeer.
8. Juffrou sal vir hom die woorde v66rspel.
9. Daardie vent sal my kwaadmaak.
10. Daardie outjie sal my nie 6ndergooi nie.
B. Teenwoordige tydsvorm: Ek oorweeg sy voorstel.
Toekomende tydsvorm: Ek sal sy voorstel oorweeg.
V erlede tydsvorm: Ek het sy voorstel oorweeg,
LET OP:-As die klem op die laaste deel van die ww. val, is
dit onskeidbaar.
Sit om in die (a) teenwoordige en (b) verlede tydsvorme : 1. Die dam sal die borne op die wal weerkaats.
2. Die dief sal die polisie uitoorle.
3. My pa sal nooit een van sy diere mishandel nie.
4. Sy plan sal weereens misluk.
5. My ouers sal my van die nodige sakgeld voorsien.
6. Die polisie sal die deurtrapte skelm agterv6lg.
7. Ons sal eers ons werk volt66i.
8. Hulle sal 'n lang reis onderneem.
9. Die gawe skoonseun sal sy sieklike skoonmoeder onderh6u.
10. Ons sal jou voorstel oordink.
II. (a) My gewese onderwyser het my dadelik herken.
(b) Dadelik het my gewese onderwyser my herken.
Begin telkens met die woorde in vet druk:1. Die vraestelle was vanjaar nie danig moeilik nie.
2. Meester het kortliks vir ODS die inhoud van ,Simba" vertel.
3. Ons was uitgeput toe ODS daardie aand tuisgekom het.
4. Ek kan dit nie do dat Dolfie so dwaas wa.;; Die.
5. Die twee broers gaaD elke Saterdagmiddag bioskoop toe.
6. Die kwajongens het daarna in hulle spoor getrap.
7. Baie vee het gedurende daardie droogte gevrek.
8. Hulle verlowing is onlangs in die koerant aangekondig.
9. Dis onlangs in die koerant aangekondig dat hulle verloof is.
10. Die Franse is gewoonlik baie galant.
11. U het miskien u jas in die bioskoop vergeet.
12. Die kampeerders het heelnag gele en spookstories vertel.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
73.
24.
25.

Ueen mens ter wereld kan met so 'n stomp s!.cer sny nie.
Die brug het ingetuimel, pas nadat die trein oor was.
Die eiesinnige vent sal vroeer of later sy fout ontdek.
Geen mens kan op die oomblik moeer as ek voel nie.
Geen mens kan moeer as ek voel nie.
Die motor het skieli.k agter die berg gaan staan.
Die motor het skielik agter die berg gaan staan.
Die grensbalie het huil-huil by sy rna aangekom.
Dit sal vanmiddag dalk reen, as die wind opkom.
Die borne sal bot en bloei sodra warmer dae aanbreek.
Daar is op drie na vyfhonderd leerlinge in ons skool.
Ons sal moet terugkeer, voordat dit te danker word.
Nellie sal die keer in die eksamen slaag, tensy sy paniekerig
gaan word.

III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Beanttt'Oord die volgende vrae: Deur wie is hierdie boek geskrywe?
Na wie kyk jy nou?
Waarna kyk jy so stip?
Na wie loer jy so skelm?
W aarna loer jy so begerig?
Deur wie is hierdie skildcry gemaak?
Op wie moes ons gisteraand so lank wag?
Waaraan dink jy nou?
En aan wie dink jy alweer?
\Vaaroor mymer jy?
Deur wie is die musiek van hierdie liedjie gemaak l
Na wie verlang jy l
Waarna verlang jy?
Waaraan herinner hierdie verhaal jou?
Aan watter items gaan jy deelneem?
Waaroor is jy skaam?
W aarvoor is Generaal de Wet beroemd ?
Waarvan hang die sukses van ons onderneming af?
Van wie is Piet afhanklik ?
Vir wie was Klaas gister kwaad?
W aaroor was Klaas gister kwaad ?
Waaroor kla Standerd VII altyd?
Waaraan het Pasteur hom gewy?
Waaroor kwel gelowige mense hulle gewoonlik?
Waarvan moet 'n mens julle voorsien as julle moet skrywE>?
Waarmee het jy die klad verwyder?
Waaroor bekommer jy jou?
W at bedoel jy daarmee?
By wie woon jy?
By wie het Marie toe gaan bly?
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IV.- Die prent}ie op die volgende bladsy beeld 'n .\uemgala uit.
1. Wat het jy aan te merk oor die grootte van Jie aankondiger
met die outydse luidspreker?
2. Waar staan die duikplank?
3. Waarnatoe spring die duikers?
4. Is die broekspype van die mnn in die onderste linkerhoek
reg geteken ?
5. Watter ander opsctlike foute merk jy in d1e prentjie op?
V. A. Soek al die selfstandige naamwoorde in stel 17 vraag IV.
LET OP:-'n S.nw. is die naam van iemand of iets.

B. Maak 'n afgetrokke s.nw. van elkeen wn die volgende
woorde en gebruik dit in 'n sin:Goed, hoog, groat, breed, gebeur, begrawe, ly, bedoel,
beteken, gcsels.
C.

Vertel wat jy sal doen as 'n slang jou pik.

19
I.

(a) Bewering: Piet vee sy voete aan die mat af.
(b) Bevel: Piet, vee jou voete aan die mat af.

Se:1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

Vir Piet om sy bock oop te maak.
Vir Klaas om geduldig te wees.
Vir Jan om sy baadjie uit te trek.
Vir die klas om goed op te let na wat jy se.
Vir Neels om sy skoene vas te maak.
Vir Nelie om haar hand op te steek.
Vir Sannie om haar in gcselskap te gcdra.
Vir Lenie om haar potlood goed skerp te maak.
Vir Alie om haar blou rok more aan te trek.
Vir die meisies om julie nie in die skande te steek nie.
Vir die laaste een om bulle monde te hou.
Vir jou maat om die lemoen vir jou af te skil.
Vir jou vriende om jou voorstel te ondersteun.
Vir jou vriende om jou by te staan as jy die saak bcpleit.
Vir die dogter om haar moeder op tc pas.
Vir die ryk jongman om sy siek ou vader te onderhou.
Vir julie onderwyser om die voorstel te oorweeg.
Vir julle onderwyser om die eksamen asseblief nie te stel nie.
Vir die klasprefek om vir Koos pak te gee.
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20. Vir die motorbestuurder om voor die deur van Kerkstraat
no. 12 stil te hou.
21. Vir die meisies om op te hou met ginnegaap.
22. Vir jou rna om nie onrustig te wees oor jou nie.
23. Vir jou niggie om jou geluk te wens met jou verjllardag.
24. Vir Petrus om die voorsitter se woorde in die direkte rede
weer te gee.
25. Vir Fanie om 'n hoenderhaan na te maak.

II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.

V ul in nou of toe:.................. ek wil my huiswerk doen.
.................. ek wou my huiswerk gedoen het.
Ons moes .................. maar omdraai huis toe.
Julle moet .................. eers gaan aantrek.
Ons moes .................. maar omdraai huis toe.
Hulle ken .................. alma! die verskil tussen ,Nou" en ,Toe".
.................. ek op die plaas was, was daar baie rooimiere.
Hoekom het julie nie die dokter .............. ontbied nie?
Ongelukkig kan ek nie ................ aan sy van dink nie.
Ongelukkig kon ek nie .................. aan sy van dink nie.
Hy wou .................. nie saam met ons gaan swem nie.
My oom het ................. 'n slagyster gestel en die tier gevang.
Ons het .................. die brandweerwa in die straat sien afjaag.
.................. het hulle vir my die tau afgegooi en my daarmee opgetrek.
Hy mag .................. nie later as nege~uur saans tuiskom nie.
Kan jy .................. self 'n elektriese lig regmaak?
Ek was .................. nag sommer 'n opgeskote knapie.
.................. het die hane begin kraai, daarom het die spoke
verdwyn.
Ek gaan .................. dadelik my oupa vir die present bedank.
Ons het .................. besluit om teen die berg uit te klim.
Ons was al moeg, maar ................. was dit darem k0eler.
.................. het ek ondertoe getuimel teen die krans af.
Ek besef .................. dat ek ................ verkeerd was.
.................. hoef ek nie meer so danig vroeg op te staan nie.
.................. het hulle my dikwels in die hospitaal kom besoek.

III. (a) Bevel: Staan op.
(b) Verbod: Moenie opstaan nie.

Maak die volgende sinne ontkennend :·1.
2.
3.
4.

Staan van jou stoel af op.
Eet "jou spinasie.
Loop weg.
Kom hier.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Lag saam met ons.
Dink aan jou nuwe skoene.
Vat my hand.
Gee vir hom 'n pak slae.
Laat spat.
Wees beleef.
Vra om ekskuus.
Loop.
Vertel my wat jy gisteraand gedoen het.
Kyk of jy daardie som kan doen.
Klap hom om sy ore.
Tel op die stuk glas wat daar voor jou voete le.
Duik van die boonste plank af.
Se net wat jy wil.
Trap op die versneller.
Hou die tradisies van jou voorouers in ere.
Leer die bladsye wat ek genoem het van buite.
Spog met anderman se vere.
Glo wat ek jou vertel
Vra wat hy daarmee bedoel het.
Vra as jy iets nie verstaan nie.

IV. Teken in die vorm van 'n dagboek aan wat jy elke Jag verlede
week gedoen het.
V.
Gee
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

A. Sy medisyne was stroopsoet maar hare was galbitter.
die teenoorgesteldes (antonieme) :-Dis 'n slegte voorbeeld van armoede.
Wanneer is d;e oorlog verklaar?
Het die skelm toe beken dat hy skuldig was?
In daardie huis heers orde.
Ek het jou nog nooit vertrou nie.
Ons het ons motor teen 'n verlies verkoop.
Wanneer is jou oupa gebore?
Mocnie nou jou hoed opsit nie.
Jy mod maar liewers jou skoene aantrek.
Dit was 'n maklike taak.
J ou antwoord was heeltemal reg.
Wie was die laaste klaar?
Beantwoord clie vrae skriftelik.
Ons gaan dikwels die Smits besoek.
Vanjaar is batter en eiers skaars.
Hier is die rivier taamlik diep.
'n Vreemde man het my toegeknik.
Seuns is luier as dogters.
Met my sakgeld is ek gewoonlik spandabelrig.
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20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.

Is jou oupa ook so vrygewig soos myne?
Dit was darem regtig 'n heldhaftige daad.
Is Piet en Jan nog vriende?
Is julie alweer kwaaivriende?
Jy moet Hewers praat.
Ons tuingrond is besonder skraal.
Mejuffrou Strydom is besonder skraal.
Vanjaar is die vee spekvet.
Ons osse is gewoonlik trommeldik wanneer hulie saans van
die veld af kom.
Daardie bout is veels te dik vir die moer.
Julie moet saans later gaan slaap.

B. Vertel wat jy sal doen as jy skielik ontdek dat julie
huis aan die brand is.

20
I.

(a) Haar oe is blou en haar lippe rooi. (Toestand: Teen~
woordige tyd.)
(b) Daar is lank oor die saak gepraat. (Handeling: Verlede
tydsvorm.)

Se of ons in die volgende sinne met (a) 'n toestand in die teen~
woordige tyd of (b) 'n handeling in die vcrlede tyd te doen het : 1. Nog 'n muis is gister deur die kat gevang.
2. Nou~die~dag is 'n slang vlak voor ons huis doodgemaak.
3. Daardie knaap is veels te groot vir sy skoene.
4. Jan is die onnoselste mens wat ek ken.
5. Die arme osse is deur die volk mishandel.
6. Partykeer is hy regtig gaaf teenoor ons.
7. Vanjaar is die wisselbeker weer deur ons skoolspan verower.
8. Sy skuld is nog nie deur hom betaal nie.
9. Daar is die aand lank oor daardie eienaardige voorval gepraat.
10. Juanita is 'n paar dae later dood aangetref.
11. ,Gety" is deur Holmer Johanssen geskryf.
12. ,Die Onterfdes" is nog 'n boek deur Holmer Johanssen.
13. Laasgenoemde is in 1945 gepubliseer.
14. Die dorp Boshof is in 1852 aangele.
15. Dit is nou op die kop halfelf.
16. 'n Monument ter ere van die gesneuweldes is onlangs naby
die stadhuis onthul.
17. Daar is die hele aand gedans en gesing.
18. Dis 'n infame leuen.
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19.
20.
21.
22.

Dis deur hom uit sy Juim gesuig.
Van sy onskuld is ek oortuig.
Jy is ook maar siende blind en horende doof.
Is die geheim uiteindelik ontdek?
23. Is hy onskuldig aan die misdaad?
24. Is dit 'n nuwe soort stofsuier?
25. Is die toegangspryse tot die konsert dan verhoog?
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Mammie se dat jy veels te groot vir jou skoene is.
Verbind onderstaande sinne met dat : Dis onwaar. 'n Spinnekop het sewe pate.
Baie mense glo. Die gerug is waar.
Ek het gedink. Jy is ouer as jou broer.
Nou die nag het my sussic gcdroom. Sy het 'n prinses
geword.
Piet beweer. Alta gaan vanjaar die rekord slaan.
Die berugte dief het volgehou. Hy is onskuldig aan die
inbraak.
Die jagtcr het vertel. Hy het twee lewendige leeus se sterte
aan mekaar vasgebind.
Ons het almal gemccn. Jy sou die afspraak onthou.
Die wiskundige het bewys. Twee maal twee is nie altyd
vier nie.
Die kleinspan het hulle oupa gesoebat. Hy moes vir hulle
nog , ware leuens" vertel.
Die bocre het nog aanhou hoop. Dit sou binnekort reent.
Die gasheer hct voorgestcl. Die reisiger moes maar Hewers
die nag daar slaap.
Party mense verbeel mos vir hulle. Hulle is beter as icmand
anders.
Uiteindelik het die ondersoek,kommissie vasgestel. Die
Kalaharie kruip geleidelik ooswaarts.
Niemand het verwag nie. Daardie perd sou die resies wen.
My pa het uitgcreken. Die vakansie sal ons ongeveer sestig
pond kos.
Ouma se. Dis beter om vnnaand tuis te bly.
Het jy hom daaraan herinner? Hy het belowe om vir niemand
te vertel nie.
Die weduwee het daarop staatgemaak. Haar kinders sou
vir haar op haar oudag sorg.
Ek kon voorspel het. )ulle sou nie die wedstryd wen
nie.
Tevergeefs het sy moeder hom gewaarsku. Hy moes
versigtig wees.
Die ou dame kla. Sy kan nie snags slaap nie.
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23. Die hoof se. Julle moenie met oophals-hemde skool toe
kom nie.
24. Oom Dirk vertel. Dis baie droog in hulle omgewing.
25. Almal weet tog. Dis 'n skande om ontrou te wees.

III. Qee die regte trap van vergelyking van d1e woorde tussen hak:es : 1. My broer is die (sterk) van ons twee; of dink jy ek is (sterk)
as hy?
2. More-oggend moet ons nog (vroeg) opstaan.
3. Hierdie ysterpaal is nog (vas) as die een wat ons so pas
uitgehaal het; hierdie paal is dus die (vas) van almal.
4. Hoe (ver) 'n mens loop, hoe (moeg) word jy.
5. Dis werklik die (snaaks) grap wat ek nog ooit gehoor het.
6. Die slag is ek (tevrede) as verlede keer.
7. Die dogters was (opgewonde) as die seuns.
8. Dogters se naels is gewoonlik (skoon) as seuns s'n.
9. Dis hulle (een) kind wat verongeluk het.
10. Hoe (gou) jy maak, hoe (eer) sal jy klaarkry.
11. (Gaaf) kan 'n gasvrou datem nie wees nie.
12: 'n (Slu) vent sal jy nie sommer teekom nie.
13. In ons distrik is dit baie (droog) as by julie.
14. Jy behoort darem (verstandig) op te getree het.
15. Oupa is aansienlik (doof) as Ouma.
16. Jy kan gerus (duidelik) probeer skrywe.
17. Toe die twee betrap is, het die kleintjie (verlee) as sy maat
gelyk.
18. Matesis is nie juis (moeilik) as boekhou nie.
19. As jy maar net soggens effens (vroeg) wil opstaan, sal jy
betyds by die skool aankom.
20. Jan is verreweg die (fors) van die twee stoeiers.
21. Ou Poon was darem 'n (goed) ryperd as Bles.
22. Hoe (eer) jy jou leer gedra, hoe (goed) sal dit wees.
23. Kom sit 'n paar banke (voor); jy ooreis jou oe.
24. Gaan staan 'n entjie (agter); jy is te naby aan die skildery.
25. Kom 'n paar tree (naby); jy is te ver van my af.

IV. 'n Klasmaat is in die hospitaal en jy moet namens die klas
'n brief skryf om te vertel hoe hy (sy) gemis word. Sorg dat jy
hom (haar) opbeur deur 'n paar grappige voorvalle by die skool
te beskryf.
· V. Kies die regte woord:1. Meneer, verskoon my; ek het my opstelboek (huis toe, by
die huis) (gelaat, verlaat, vertrek).
2. Ons trein het om sesuur (gelaat, verlaat, vertrek).
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3. As julie van die skoal (gelaat, verlaat, vertrek) moet julle
julie boeke op my lcssenaar (laat, verlaat, vertrek).
4. Die drenkeling hct om (help, hulp) geroep, maar omdat ek
nie kon swem nie, kon ek hom nie (help, hulp) nie.
5. As jy my gevra het om jou te (help, hulp), sou ek jou alte
graag (help, hulp) verleen het.
6. Mevrou Brand het vir Lenie (gehelp, gehulp) om die dansrok
te maak.
7. Lenie het baie opstandig teenoor haar pa (gekom, gekry,
geword).
8. Ons het baie snaaks in ons natgereende klere (gelyk, gekyk,
gcsorg).
9. Hoekom (kyk, lyk, sore) die dametjie dan nou so oes?
10. As ons weg is, moet jy goed vir jou pa (kyk, lyk, sore).
11. Negentig van ons dapperste soldate het in daardie geveg
(gevrek, gesterf, gesncuwel).
12. Die waardige ou grysaard het op negentigjarige leeftyd
(gevrek, gesterf, gesneuwel).
13. Julie moet nou (al, almal, alle, al die, alles) gaan slaap.
14. Die bond het (al, almal, alle, al die, alles) die kat se kos
opgevreet.
15. Ek glo gladnie (al, almal, alie, aldie, alles) wat hy vertel nie.
16. Dr. X bring (alledaags, daagliks) 'n besoek aan die hospitaal:
motorongelukke is vir hom iets (alledaags, daagliks).
17. Toe Jan Celliers se eerste bundel gedigte (uitgegee, voortgebring) is, was dit 'n belangrike gebeurtenis in die Afrikaanse
literatuur.
18. As ons die twee skilderye vergelyk, is die ooreenkoms
(skynbaar, duidelik, blykbaar).
19. Hy het hom totaal vergis. (Skynbaar, duidelik, blykbaar)
het hy hom deur (skynbare, duidelike, blykbare) ooreenkomste laat mislei.
20. Dis nie (gewoonlik, gebruiklik, gewoon) om 'n pols (-horlosie
-klok) in jou sak of 'n huis (-horlosie, -klok) om jou arm te
dra nie.

21
(a) Direkte rede.
Die eie woorde van 'n spreker word so weergegee:Jan se: ,My broer is die oudste van ons twee".
,Hoera !" skree die toeskouers. ,Dawie het nog 'n drie
gedruk''.
,Vandag kan ek nie hier bly nie", het sy ons verseker.

I.
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(b) Indirekte rede.
Iemand anders kan die spreker se woorde so oorvertel :-Jan se dat sy broer die oudste van hulle twee is.
Jan se sy broer is die oudste van hulle twee.
OpgewonJe skree die toeskouers dat Dawie nog 'n drie
gedruk het.
Opgewonde skree die toeskouers Dawie het nog 'n drie
gedruk.
Sy het ons verseker dat sy daardie dag nie daar kon bly nie.

LET OP:- In onderstaande sinne word nie elke keer ,se"
gebruik nie. Watter woorde word alma! gebruik?
Watter ander woorde kan nog gebruik word?
Vertel oar aan 'n klasmaat: (Indirekte rede):
1. Toe Pap pie in die leunstoel neersak, sug hy: ,Nou voel ek
darem regtig moeg".
2. ,Nee", was Sannie se antwoord. ,Ek het geen kleingeld
by my nie".
3. Koos skryf: ,Ek is platsdk en moet aanstaande week vir
Boetie 'n verjaarsdaggeskenkic koop".
4. Ma het dadelik teengespreek: , Dis nie waar wat jy se nie".
5. Ek het hom onderbreek met die versekering: ,Dis verkeerd;
hier is dit nie so koud soos gistcr by die piekniek nie".
6. Ouma het gekla: ,Vandag pla die rumatick my alweer en
gister het ek tog so fris gevoel".
7. Toe het die spreker vervolg: , Ons het vanaand hierheen
gekom om hulde te bring aan een van ons ~orrootste Staatsmanne".
8. Die beskuldigde het geantwoord: ,Jan Hendrik Vosloo is
my valle naam".
9. Piet het verduidelik: ,Ek kan nie met jou saamkom nie,
want ek moet nog eers vanaand my huiswerk doen".
10. Die outa beduie: ,Die dorp is nie ver hiervandaan nie, dis
net hier agter die bult".
11. Net voor die dokter uitstap, voeg hy by: , More-a and sal
ek weer hierheen kom om seker te maak of 'n operasie
nodig sal wees. Goeie-nag Mevrou Brink".
12. Laat daardie middag ontvang ons die telegram: ,Operasie
geslaagd. Hettie gou bygekom".
13. ,Naaseergisteraand het ons 'n veldbrand hier duskant die
berg gesien", was Piet se woorde.
14. ,Ongelukkig het ek my beursie verloor en sal dus nie meer
daardie rok kan koop nie", het Bettie met trane in haar oe
verklaar.
15. More-aand kom ons u besoek, as u tuis is", het mnr. Srnithulle vir my pa gese, maar hulle het nooit opgedaag nie.
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16. Die minister het beweer: ,Daar sal vanjaar geen depressie
wees nie".
17. Ek het volgehou: ,Bier is iemand onder die bed; ek het sy
asemhaling gehoor".
18. Op die au end het hy beken: ,Ons almal het jou die poets
gebak".
19. Ek kon nie anders as om te luister nie hoe hy vir haar
fluister: ,Daar sal geen haan na kraai nie".
20. Sy het gest:: ,Ek glo nie my pa sal vir my jok nie".

II. (a) Jy kan saamgaan as jy betyds klaar is.
As jy betyds klaar is, kan jy saamgaan.
(b) Jy kon saamgegaan het, as jy betyds klaar was.
As jy betyds klaar was, kon jy saamgegaan het.
(c) Hy neem altyd 'n sambreel saam as dit reent.
As dit recut, neem hy altyd 'n sambreel saam.
(d) Hy het altyd 'n sambrecl saamgeneem as dit gereent het.
As dit gereent het ..... .
LET OP :-llierJie bysinne deur as (Eng. , whenever") ingelei;
(a) gee te kenne dat die handeling gereeld plaasvind.
(b) As stel in sulke sinne 'n voorwaarde.
Begin onderstaande sinne met As:1. ]au motor sal jarelank hou as jy dit oppas.
2. Jou motor sou jarelank gehou het as jy dit maar net opgepas
het.
3. Ek sou Hewer nie daardie leuen vertel het nie, as ek jy was.
4. Die dame sou die trein gehaal het, as sy vroeer aanstaltes
gemaak het om aan te trek.
5. Die verpleegster sal my laat weet as my sussie dalk sicker
word.
6. Almal sou van hom gehou het, as hy maar net minder van
homself gepraat het.
7. Die meeste van hulle sou speel~speel deurgekom het, as hulle
gedurende die jaar harder werk het.
8. Die toekoms lag jou toe, as jy gereeld jou plig doen.
9. Hy sou uiteindelik 'n vername betrckking beklee het, as hy
pligsgetrouer was.
10. Die volke van die wereld sal mekaar nog uitroei, as hulle
met atoombomme aanhou speel.
11. Outa Jan is alte spraaksaam as hy hoenderkop is.
12. Vanmelewe het ouers hulle kinders gelooi as hulle onge
hoorsaam was.
13. Roep my as iy my hulp nodig het.
14. Ons bure het vreeslik geraas as hulle partytjies hou.
15. Hy het hom keer op keer verslaap as hy vroeg moes opstaan.
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16. Hy sou nie altoos platsak gewees het nie as hy eerder wou
leer om maandeliks 'n sommetjie te spaar.
17. 'n Mens sou meer werkkrag gehad het as dit koeler was.
18. My ouma druk haar kop onder die kussings in as die weer
swaar is.
19. 'n Mens sou hulle sien spaander het as daar regtig 'n spook
verskyn het.
20. 'n Mens word bang as die groat ou huis snags so kraak.
III. (a) Vraag: Na wie kyk jy?
(b) Antwoord: Ek kyk na Lenie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Beantwoord die volgende vrae: ·
Op watter manier het hy die saak aangepak?
Aan wie sit jy so en dink?
Met wie het jy daar gestaan en praat?
Waaraan het jy jou hoed opgehang?
Waarop het jy die boek neergesit?
Waaraan hang die skildery?
Waarop le die kombers?
Waaroor trek hy sy hoed ?
Waarin trek hy sy hoed?
Waarom sit hy sy boordjie?
W aarna sit jy en luister?
Na wie sit jy en luister?
Met wie dink jy dat jy praat?
Op wie is ]annie verlief?
Aan wie is Sarie verloof?
Met wie is Lang-Koos getroud?
Vir wie behoort kinders lief te he ?
Waaraan dink jy?
Waarvan lewe spinnekoppe?
Op wie is jy jaloers?
Aan wie het hulle hulle huis verhuur?
Wat sien jy random jcm?
Vir wie haat jy?
Aan watter rak moet ek my jas ophang?
Op watter gebied blink ons skoal uit?
Waarmee het jou broertjie jou geslaan?
Waarmee het die inbreker hom verdedig?
W aarvoor is jy bang?
Vir wie is jy bang?
Saam met wie het jy bioskoop toe gegaan?

IV. Oupa is tagtig jaar oud.
·Oupa is al jare gelede oorlede.
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A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Qee die regte vorme van die woorde tussen hakies:Die eksamen het (drieuur) geduur.
Die eksamen het presies om (drieuur) begin.
Ons moes (uur) lank somme maak.
Toe hy verdwaal het, het hy (myl) ver in die danker gestap.
Per trein Durban toe is dit twee-en-sewentig (myl), maar per
motor is dit ses-en-vyftig (myl) terwyl dit per vliegtuig
sowat dertig (myl) is.
Dis seker die (honderd) keer wat ek hom gewaarsku het.
Om 'n tweedehandse motor aan die loop te hou, moet 'n
mens (pond) spandeer.
Jack London het tweehonderd-en-dertig (pond) geweeg.
Die (eers) skoot was binne in die kol.
My (ag) en (veertien) verjaarsdae was die aangenaamstes.

B.

Voorsien die Afrikaans:1. (Some) het van die verhaal gehou, maar die (others) het dit
vervelig gevind.
2. Hy dra nie meer (glasses) nie.
3. My pa het sy (trousers) geskeur.
4. Ons het die (July holidays) Knysna toe gegaan.
5. Daar was (hundreds of) mense by die lughawe.
6. 'n (Quarter) van die klas was 'n (quarter of an hour) laat.
7. Ons het sowat (three hours) vir die trein gewag.
8. Om (seven o'clock) was die saal al stampvol.
9. Ek sal op die (twelfth) van die maand, en nie op die (fourteenth) nie, vertrek.
10. Ek het vir my drie tennisballe teen twee sjielings (each)
gekoop.
11. Ons het die (seventy miles) hinne 'n uur en 'n (quarter)
afgele.
12. Ontmoet my om (half past four).
13. Dina is (five feet nine inches) lank.
14. Hy was (forty seven years ten months two weeks and three
days) oud toe hy oorlede is.
15. Die haelstorm het presies (two hours forty minutes and
twenty seconds) geduur.

V.

(a) Se waarvoor die volgende staan en gebruik die naam in 'n
sin:-

Uilspieel; Jan Rap en sy maat; Jan Tuisbly;
nuuskierige Agie; Antjie Somers; Judas; Thomas;
Vader Cloete; 'n Fariseer; die ware Jakob.

(b) Presies hoe laat is dit nou?
(c) Die hoeveelste is dit vandag!
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(d) Hoeveel weeg jy?

(e) Hoe ver woon jy van die st:asie af?
(f)

Hoe oud is jy?

(g)

Hoe lank is jy?

22
I.
WAT ONS DOEN WAKKEER DIE SKOOL SLUIT.
Ons sit die vorige aand al ons boeke netjies in die rak en
pak ons koffers in. Dan gaan ons met 'n verligte gevoel slaap en
staan die volgende oggend vroeg op.
Vir die naam gaan ons skoal toe maar die hele voormiddag
doen ons niks nie, want die onderwysers is besig met ander
dinge. Om twaalfuur sluit die skool. Dan roep ons hoera!
en slenter gesels-gesels huis toe.
Na ons ge-eet het, bestel ons huurmotors om ons stasie toe
te neem. As die motors kom, gaan ons haastig die bagasie haal
en oorhandig dit aan die bestuurder. Dan soen ons ons ouers en
die boeties en sussies wat by die huis bly en por die bestuurder
aan om te jaag so al wat hy kan.
As ons by die stasie kom, staan daar 'n groat skare skoolkinders en onderwysers op die perron. Ons gaan toustaan
voor die loket om 'n kaartjie te kry en Wdg ongeduldig ons beurt
af. As dit reeds tyd is vir die trein om binne te kom, kry ons die
kaartjies in die hande en hardloop uitasem na die perron.
Dan verneem ons dat die trein twee uur te laat is en moet ons
teen wil en dank daartoe besluit om die s\vart wagtende massa
nog swarter te maak.
LET OP:-Bostaande is 'n gewoontehandeling.
Vertel nou eers wat julle more sal doen as die skoal sluit en
dan wat julle gister gedoen het toe die skoal gesluit het. Begin so:(a) Ons sal vanaanJ al ons boeke ......... .
(b) Ons het gisteraand al ons boeke ............ .

II.

Koos se dat dit verstandig is.
Begin telkens met Koos

se dat.

1. Hy het sy ouers lief. r • •
2. Hy hou baie van biltong.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Hy hou baie daarvan.
Die honde hct die hele nag geblaf.
]annie is smoorverlicf op Driem.
Sy vader mocs verlcde week skielik 'n operm,ie onderguan.
Bulle moes die dokter dadelik ontbied.
'n Mens kan jou woorJeskat uitbrei deur advertensies te lees.
Julle behoort nie die aar so te terg nie.
Die passasiers moes hulle bagasie self vcrsorg.
Die kruier het die dame gehelp om die bagasie te dra.
Die kruiers was besonder besig.
Dis nie nodig nie.
Dis nie nodig om saum te gaan nie.
Julle hoef nie die gdd terug te betaul nie.
Hy het cenkeer 'n jong ,disnis" gesluan.
Dis verstundig om vroegtydig 'n plek te bespreek.
Party appels was asynsuur.
Party arrels was asynsuur; daarom het hy hullc weggegooi.
Ons hoef nie more so vrocg op te staan nie.
Ons hoef nie vJnmore so vroeg op te gestaan het nie.
Die ou dame het julle mooi gevra om haar nie weer skrik te
maak nie.
23. Die polisie het bdoof om die huis op te pas.
24. Jy moenie Yir hom wolhaarstories vertcl nie.
25. Hy is nie onder 'n kalkoen uitgebroci nie.

Ill. (a) Onderw)ser: Sc vir Pict hy moenie so lui wees nie.
(b) Leerling: Pict, jy moenie so lui wees nie.
1. Se vir hom hy moenie so slordig wees nie.
2. Se vir hom hy moenie na die bioskoop toe gaan nie.
3. Se vir haar sy moenie so bang wees nie.
4. Se vir my ek moenie vir julle op skool hou nie.
5. Se \ ir ons ons moet ons nie aan kafpraatjies steur nie.
6. Se vir bulle hullc rnoenie vergeet om hullc knipmesse saam
te bring nie.
7. Se vir Jonas hy rnoenic die skape in die kraal janie.
8. Se vir die meisies hulle moenie dink bulle is snaaks nie.
9. Se vir die predikant hy moenie sy manel.aantrek nie.
10. Se vir jou ouers bulle moenie vir jou wag nie.
11. Se \'ir die juwelicr hy moenie so veel vir sy horlosies vra nie.
12. Se vir die tandarts hy moenie vir jou seermaak as hy jou
tand trek nie.
13. Se vir die dokter hy moenie vir jou bitter medisyne gee nie.
14. Se vir jou ouma sy moenie vir haar oor jou bekommer nie.
15. Se vir die skeiJsrcgter by moenie partyJig wees nie.
16. Se vir die kondukteur hy moenie vergeet om jou betyds
wakker te muak nie.
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17. Se vir jou be8oeker.s hulle moenie so haast1g woes om tcvertrek nie.
18. Se vir jou vriendin sy moenie skinderpraatjies versprei nie.
19. Se vir jou sussie sy moenie die deur laat oopstaan nie.
20. Se vir die motorbestuurder hy moenie op die opdraende
stilhou nie.

IV. Voltooi die volgende verhaal:Ons het die aand laat baljaar. Dit was al ver oor elf toe
ek daar wegkom. Die nag was danker en die pad het deur 'n
populierbos geloop. Presies om twaalfuur gewaar ek 'n wit ding
in die pad ......... .

V. Lees die samestellings reg:1. Die (passasier + trein) het met die (goed + trein) gebots.
2. Vir niemand is dit sommer (kind + speletjies) om 'n (wa +
as) te buig nie.
3. Staan 'n (as + wa) ooit in 'n (wa : huis)?
4. Hy het sy (hemp + moue) opgerol en sy (skoen :~ veters)
vasgemaak.
5. Op so 'n koue (winter + dag) sit 'n mens graug voor 'n
(kaggel + vuur ).
6. Is (man + klere) enigsins duurder as (vrou + klere)?
7. In ons stad is daar verskeie (meisies t skole) en (kos +
skole).
8. Die (skei + regter) was self 'n kranige (rugby + speler).
9. Na die (Matrikulasie + eksamen) gaan ons 'n (middel +
nag + fees) vier.
10. Het jy al ooit 'n (kalf t- hok) of 'n (:rerd ~ stal) en 'n
(koei + stal) gesien?
11. Hoekom laat 'n (sak + roller) my altyd aan 'n (walk t
krabber) dink?
12. In die (hoog +skoal) is daar minder skoliere as in die (laag -:skoal).
13. Die (skip + lading) bestaan veral uit (voedsel + voorrade)
vir die lande waar (hanger + nood) heers.
14. Wie hou nie van (droog + vrugte) en (boer+ wars) nie!
15. Moenie altoos aan die (reg + kant) van die pad ry nie; bly
tog aan die (links - kant) daarvan, jy is mas nie nou in
Europa nie.
16. Is die (suid + kruis) altyd aan die (suid
kant)?
17. Die Oid + tal) van ons (de bat + vereniging) neem nog
steeds toe.
18. In die (koning + ryk) van die blindes is (een + oog) koning.
19. Ek gaan my (duif + hok) met (oog + draad) toemaak.

+
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23
I.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

t3.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

(a) Verlede tyd; Bedrytvende vorm: Die hond het 'n haas
gevang.
(b) Verlede tyd; Lydende t•orm: 'n Haas is deur die hond
gevang.
Sit om in Lydende vorm:-Hettie Smit het ,,Sy kom met die Sekelmaan" geskryf.
Jan het my bedrieg.
Juffrou het vir Nettie op haar vingers getik.
:Kiemand hct die geheim verklap nie.
Die vyand het 'n neerlaag gely.
Die tenks het die voetvolk in die steek gelaat.
'n Seuntjie het my beursie opgetel en aan die polisie oor,
handig.
Die vliee her ons die hele middag in. ons slaap gepla.
Jacobs het die ecrste diamant ontdek.
Volgens sekere geskiedkundiges het Van Niekerk die eerste
diamant ontdek.
Dr. van der Merwe het al die kinders in ons skoal teen
pokkies geent.
Na die wedstryd het die prinsipaal ons span gelukgewens.
Speel,speel het die skurk die polisie om die bos gelei.
Laat daardie aand het die brandweer die vuur geblus.
Bulle het diamante ter waardc van duisende pondc by die
smokkelaars gevind.
Daardie keer het sy pa hom gewaarsku om nooit weer
kluitjies te hak nie.
T. J. H::wrhoff het ,Somer'' in Engels vcrtaal.
Die hael het al oom Frans se koring platgeslaan.
Die vloedwatcrs het die brug naby die dorp weggespoel.
Die voorsitter het 'n vergadering vir aanstaande maand bele.
Het 'n pcrd jou al ooit afgegooi?
Het iemand anders ook die geluid gehoor?
Hct Piet die seuntjie karnuffel?
Het Vasco da Gama Amerika ontdck?

II. Teenwoordige Tyd: Die verplcegster woel die verband styf
om sy vinger vas.
Verlede tyd: Die verpleeg;,ter het die verband styf om sy
vinger vasgewoel.
Herhaal in die verlede tyd:1. Jan kom tcrug na sy mc..eder.
'2. Die boer trek weg dorp toe.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23
24.
25.

Toiings gaan terug plaas toe.
Die grensbewoners besluit om weg te trek uit die Kolonie.
Lettie is bly om na haar ouers en oupa te kan teruggaan.
Die verhaal vertel van twee seuns wat van die plaas af
weggaan.
As hy met vakansie teruggaan plaas toe, verlang hy na die
stad.
Die stedeling raak verlief op 'n hoeremeisie.
Hy hou skool op Meronne.
Hulle klim op na die waterval.
Op die ou end gaan die aangenome dogter weg van haar
pleegouers.
Sy gaan terug na haar huis op Doornkloof.
Dan gaan Estelle eendag terug na haar ou dorp.
Miem gaan weg van die plaas ..tf.
Toiings wend geen paging aan om die donkie na oompie
Dissd teru~ te neem nie.
As Soois weggaan om op die spoor te werk, vermoor au
Datie vir Sagrys.
As hulle op die plaas terugkom, is dit al Jonker.
Die skrywer vertE'l van 'n boer wat van sy plans af wegtrek.
Andre gaan terug na Italie.
Toiings gaan dan terug na die plaas.
Albert is eers 'n verraaier maar keer later terug na sy volk.
Na sy seun se begrafnis keer Frans met 'n gebroke hart
terug huis toe.
Sy word oorgehaal om met die ander mense in die huis
saam te stem.
Die eiesinnige dametjie 1-tem tug nie saam met die ander
lede van die gesin nie.
Soois trek uiteindelik van die plaas uf weg om op die spoOl
te gaan werk.

III. Lees: LET OP:-Vir u word die lippe vooruitgestoot.
hel-hulle; reg---rug; vleg-vlug; rek-ruk; resrus; pit- put; kis - kus; lis - lus; ontgin - ontgun;
bril- brul.
(b) Hulle het die waatlemoenpitte in die rut gcgooi.
(c) Na 'n ruk het die bul gel:-ulk en het hulle op die vlug gcslaan.
(d) By die brug het ons die bus na die suidkus gehaal.
(e) brue --rue.
(f) Die ingcnieur het baic brue gebou.
(g) Na die dag se werk was hulle n1e 11e~r.
(a)
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IV.
In hierdie prentjie staan die vermaarde keiser en veldheer
Alexander voor die beroemdc filosoof Diogenes, wat in 'n vat
gewoon het.
(a) Hier word mense uit die verrc verlede voorgestel. Waarvan
kan dit afgelei word?
(b) Wie is die oudste, en waaraan kan jy dit sien?
(c) Watter kledingstukke het die twee persone aan?
(d) Watter ander voorwerpe kan jy opmerk?
(e) Watter werkwoorde word bier voorgestel?
(f) Blykbaar is dit koud - kyk na die bome se blare en na die
walkie - daarom sit Diogenes in die son; maar daar val
'n skaduwee oar hom. Wat was Diogenes se versoek aan
Alexander?
(g) Laat die onderwyser die verhaal vertel en herhaa1 dit aan die
onderwyser.

v.
Qebruik be-, ge-, of niks by die u·we. in die vet druk:
1. My seun het die afgelope jaar baie gocd vorder op skoal.

A.

2. Ek raas nie; ck oefen maar net my stem band e.
3. ]y het nag nie op my vorige brief antwoord nic.
4. Die onderwyser het ons straf oar ons rumoerighcid, maar
niemand het straf gekry nie.
5. Die dief is met veertien dae tronkstraf straf.
6. Niemand sal jou straf as jy 'n trossie druiwe pluk nie.
7. Hoe lank staan Afrikaans al as 'n taal?
8. Ek sal daardie voorstel met aile mag ve~.
9. Hy sal homself nag grawe in die kuil wat hy vir ander grawe.
10. Jy antwoord nie my vraag nie.
Kies telkens die regte woord:
1. (Tel, vertel) my gou waar Piet sc fiets is.

B.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Kan jy al tot duisend (tel, vertel)?
Hy het my (getel, vertel) dat jy my boeksak weggesteek het.
Ek het vyf sjielings van hom (geleen, verlecn).
Daardie woord is aan Grieks (geleen, ontlcen, verlcen).
Toe sy geld nodig gehad het, het ons haar dadclik hulp
(geleen, ontleen, verleen).
Die onderwyser het nog nic ons antwoorde (geoordeel,
beoordeel, veroordeel) nie.
Die verraaier is tot die dood (geoordf'el, beoordeel, veroMdeel).
Die skape moet van die 1:-okke (geskei, verskcie) word.
Ek het al (geskei, verskeie) kere opgemerk dat hy skielik
naar word.
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11. Ek bet maar net die eerste (afdeling, indeling, verdeling) van
die som gemaak.
12. Die kinders het gestry oor die (afdeling, indeling, verdeling)
van hulle ouers se besittings.
13. Dis moontlik om 'n beter (afdeling, indeling, verdeling) van
die stof te maak.
14. Tien jaar (gelede, verlede) het daar 'n wereldoorlog uitgebreek.
15. Hierdie gemeente (bestaan, ontst:Jan) al tweehonderd jaar.
Dit bet (hestaan, ontstaan) in die tyd van die Oos-Indiese
Kompanjie.

24
I.
(a)
(b)

(c)

Leer van buite : Teenwoordige tydsvorm.

V erlede tydsvorm.
(Imperfektum).
(a) Hulle kon my help
(b)
wou
" moes
(c)

Hulle kan my help
, wil
,
, moet ,

))

"

"

LET OP:-Kan, wil, mag, en moet word modale hulpwerkwoorde genoem. Ook sou, imperfektum van sal, en
laat word as modale hulpwerkwoorde gebruik:
Hulle sou my help; hulle laat my help; bulle het
my laat help.
Sit om in die verlede tydsvorm:1. Pappie moes al sy t:mde laat uittrek om gesond te word.
2. Die vliegtuig sal om tienuur vertrek.
3. Niemand van ons kan so vinnig soos Kiewiet hardloop nie.
4. Niemand mag hom met sy werk help nie.
5. Piet wil nie met Pa saamgaan nie.
6. Daardie dogtertjie mag nooit alleen erensheen gaan nie.
7. Saans moet die kinders voor negc-uur bulle ligte afslaan.
8. Partykecr kan die ou tog alte lckker spekskiet.
9. Sal jy die hele aand tuisbly?
10. * Jy moenie leuens vertel nic.
11. Hy laat maar Gods water oor Gods akkcr loop.
12. Daar soveel op die spel is, mag ons nie afsydig bly nie.
13. Jy moet gaan kyk hoe die kinders tekere gaan.
14.t Wie wil nou spek en boontjies wees?
15. t Kan jy nie 'n handjie bysit nie?
16. Moet ek alweer met jou raas?
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17. Mag die Heer ons bystaan ?
18. Daardie seuntjie sal nag cendag 'n man van groot aansien
word.
19. t Kan jy nie kyk waar jy ry nie!
20. 'n Mens moet hom goed dophou.
LET OP:(*) As ons wil te kenne gee dat dit wei gcbeur bet, se ons:
mocs nie vertel het nie.
(t) As ons wil te kenne gee dat dit nie gebeur het nie, se ons:
moes gaan kyk het; kon hy gesit het; kon hy nie
gekyk het nie.

II.
LET OP:-Toe het betrekkin~ op die verlcJe; dan np die toe~
karns.
Kies toe of dan:
1. Bespreek eers jou sitplek; ............... koop jy jou kaartjie.
2. . ............. het ek wakker geskrik.
3. Ons moes .......... daJelik opsta.m.
4. Hy het eenkeer bo die water uitgekom en .. .... ... . . verdwyn.
5. ............... het Patrys in die stroom ingeduik.
6. Ons het 'n rukkie stilgestaan; . . ..... kon ons die waterval
hoar dreun.
7. Eers sal ek na Parys gaan, .............. gaan ek na Rome.
8. Die jagter het sy gcweer gelaai; ............ het hy ver'>igtig
nader gekruip.
9. Die jongspan het Oura vir sy storie beJank en
het
hulle gaan slaap.
10. Eenaand, ............. Jit al pikJonker wa,,, het my kamerdeur
stadig oopgeskuif.
11. Laat die tee net 'n rukk ie trek; .......... skink jy Llit in.
12. Hulle het uitmekaar gespat . .... .. . hulle clie spook gewaar.
13. .. ...... moes hy vir ons haarfyn l:eskryf hoe hy ontsnap het.
14. Die pad kronkel dcur die bas; . . .. . . draai dit regs.
1S. Bulle het gemik en ................ knal die twee skate tegelyk.
16. Gaan eers pas toe; .............. kan jy later weer gaan sped.
17. Skakel die lig aan; ............... hoef jy mas nie jou oe te ooreis
nie.
18.
. ek verlede jaar op die plaas was, het daar 'n kwaai
droogte geheers.
19. .. ............ wou die perd vir hom skop.
20. Gaan vra vir Pa; ................. kom se jy vir ons of ons daarheen
kan gaan.
21. Ek sal die boek deurlees;
. sal ek vir jou die inhoud
daarvan oorvertel.
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22.
het hy die waarheid van die spreekwoord besef.
23. Die klokkie sal lui; . .... ... . . kan julie maar gaan eet.
24. Hulle het gou-gou aangetrek; ....... ... ... . het hulle die bus
stad toe gehaal.
25. Vanmiddag gaan ek eers 'n rukkie rus; ................. sal ek die
blomtuin natspuit.

III. Vul die ontbrekende voorsetscls in:- 1. Ons sal morevroeg ....... .... .. sewe-uur ................ trein vertrek.
2. Ek hou . .. .... my broer maar is nie lief ............ my suster
nie.
3. Hoe laat vertrek die trein ........... Pretoria .................. hierheen?
4. Ons moes die onderwyser .............. klas spreek.
5. Ons het lank . . .. .... mekaar gesels ................ die atletiekbyeenkoms.
6. Die kinders hct hartlik .. .. . .. . die grap gelag.
7. Kyk om, dan sal jy hom ............... jou sien staan.
8. Die klomp vrugtestelers het die appelkose ............... mekaar
verdeel, maar die pere het die oudstes net ................ hulle twee
verdeel.
9. Omdat ons nie almal .. .... .. .. .. perd kon ry nie, moes party
maar ... . . ... voct .. ... .... ... die swemplek loop.
10. ,Am pie" is ............ Van Bruggen geskrywe.
11. Die reis het ons .. .... ... motor onderneem, maar die bagasie
moes ............. trein g<'stuur word.
12. Ongelukkig bet ek nie geld .. ..... ... . my gchad nie.
13. Pa was regtig trots ................. my, omdat ek die dief betrap 11et.
14. 'n Mens moet Hewers vriendelik .............. die bediendes wees.
15. Nadat hy vyf jaar ... . .. ... die meisie verloof was, het sy
gesterf.
16.
die mmier het ons hom .. .... . . die put getrek.
17. Die mielielanJ is
..... een plek heeltemal weggespoel.
18. My aansoek.
die betrekking is ............. die hand gewys.
19. Daar is verskillende maniere waar- ................ 'n mer.s goedere
kan bestel, byvoorbeelJ kontant ......... aflewering of kontant
...... ..... .. .. bestellint;.
20. Uiteindelik het hy tog .............. die meisie getrou.
21. Die drenkeling het ........... hulp geroep.
22. Gee asseblief my ~roete ............. die res van die huisgesin.
23. .. ............ die rede moes ons onverri[:tersake terugkeer.
24. Oupa is
.... ambulans . .. . .... die hospitaal vervoer.
25. Ons sit
..... tafel ..
ander woorde ons is bcsig om
te eet.

IV. Vul die leestekens in en zebruik hoof/etters en diakritiese tekens
waar nodig : 85

aspirant kampeerders moet die volgende artikels saambring
1 ekstra paar skoene 2 orige stelle onderklere 1 jas 2 komberse
1 knipmes 1 rol tou maar hulle moet geen ander onnodige goed
saambring nie eetware wat volop verkrygbaar sal wees sal deur
die kampbestuur verskaf word.

v.
A. Gebruik in sinne of in 'n brei.:·r 1.:erband en omskr:yf dan die
betekenis : iets hals oor kop doen; koppig; kopsku; iets oor die hoof
sien; iets deur die vingers sien; iets uit die hoof leer; soveel
hoofde, soveel sinne; kop uittrek; iemand se kop was; geen
kop of stert van iets kan uitmaak nie; sy kop stamp

B.

Spreek uit: - ooi - oei.
Lees:(a) kooi-koei;
looi--loei;
rooi-roei;
gooi-groei;
mooi - moeilik; dooie - stoei.
(b) Hulle het die goeie man in boeie geslaan en in die tronk
gegooi. Dit was gladnie mooi nie, maar 'n verfoeilike
daad.
(c) Ek stoei al 'n uur met hierdie moeilike som en nou word
dit tyd dat ek kooi toe gaan.
(d) In die lente, toe die perskebome gebloei het, het ons
tweetjies met 'n skuitjie in die digbegroeide stroom op
gaan roei.

25
I. I.p.v. ,Jy moet die inhoud van die gedig in jou eie woorde
weergee",(sagte bevel) kan ek se: ,Gee die inhoud van die gedig
in jou eie woorde weer" (direkte bevel).
Se op nog 'n manier : 1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Jy moet die potlood van die vloer af optel.
Jy moet die prent aan die muur ophang.
Jy moet jou boek toemaak.
Jy moet smorens vroeer opstaan.
Jy moet jou opstel oorskrywe.
Julle moet oppas vir slange in die lang gras.
Julie moet al julie kos opeet.
Julie moet so hard loop as iulle kan.
Julie moet daardie woord tagtigmaal oorskrywe.
Julie moet ondertussen aangaan met julie werk.
Slaan maar tien sjielings van die prys af.

86

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Betaal hom uit in kontant.
Trek 'n sikspens af van die tjek vir kommissie.
Wen elke aanJ jou horlosie op.
Tel jou voete bt>hoorlik op as jy loop.
Droog julie gned af as julle uit die water kom.
Kyk waar julle loop.
Raai julle maats aan om na die lonsert te kom luister.
Ag toe, gaan julle nog 'n entjie saam met my.
Trek julle h.tadjies vandag maar uit.
Se jou tafd van twaalf op.
Julle moet die resultate van die eksamen nog 'n week afwag.
Julie moet julle werk so gou as mnnntlik liefkry.
Piet, hou jy nou wag by ons klere.
Jy moet die senter goed dophnu.

II.
(a) Jan se dis 'n leucn.

(b) Jan se dat dit 'n leuen is.

1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.
~o ~~

Se op nag 'n mamer:Jan 1>e Jut Jie kool die :o.ous nie werJ i,; nie.
Jan se hy is nie onder 'n blkoen uitgehoei nie.
Jan se hulle ma.lk hom kw.lad.
jan »e dis sommer skinderpraatjies.
Die kinLlers L!lo Jat V::1der Krismis vir hulle prest'ntjies bring.
Ek dinl Ji~ 'n grant gr.1p.
El.:. het vannag ~~edroom dat ek 'n matroos is.
Ek meen dis die cerste fout wat jy maak.
Koos l>ewccr Jat hy 'n gewig van tv;eehonderd pond kan
optel.
Hy verbed hum maar hy is so sterk.
Hy dink onk hy kan ver spring.
Ek se Jat t>k Vt'rder as hy kan spring.
Ek meen selfs ck sal hom met hoog!>pring wen.
Hulle vertel my Jat Sannie presteer het in swem.
Sannie se sy het Jie tweehonderd-jaarts gewen.
Maar Lcnie se d.1t Minie se dat S:mr.ie rtie eers hard geoefen
het nie.
Ek dink ons moenie vJ.naanJ weer l.1at gaan slaap nic.
Julie moenie dink julle kan my vir Jie gek hou nie.
Die hnofonJerwyser het vir Piet gese JJt hy nie op sy louere
moet rus nie.
Ek dink jy sJl moet h mJ bysit.
Die mieliel'ot'rf' verwag Jat lmlle v.miJar 'n rekorJ-oes sal
wen.
Ek dink dit sal 'n gawe plan wees om more te gaan kampeer.
ons 4
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23. Ek dink dis net die ding wat ons wil he.
24. Het julie gehoor julle moenie van die blomme afpluk nie i
25. My pa se dis gemeen om 'n seun te pootjie.

III.
(a)
(b)
(c)
(d)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
l 7.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Aanraai: Jy moet hom 'n pak gee.
Afraai: Jy moet hom nie 'n pak gee nie.
Aanraai: Jy moet vir hom 'n pak gee.
Afraai: Jy moenie vir hom 'n pak gee nie.

Raai eers aan om die volgende dinge te doen en raai dit daarna af:-Vir Piet om jou lastig te val. .
Vir Koos om met jou te baklei.
Vir Klaas om die hond te tere.
Vir Jan om my te bedrieg.
Vir Annie om dit te doen.
Vir Sannie om hom aan te kyk.
Vir Sarie om vir hom te luister.
Vir Bettie om vir jou hand te gee.
Vir Oom Koos-hulle om by ons te kom kuier.
Vir die mense om mekaar lief te he.
Vir die mense om onder mekaar rusie te maak.
Vir die Transvalers om die Kapenaars 'n rak te gee.
Vir die motorbestuurdcr om stadig te ry.
Vir jou boetie om dit in sy sak te steek.
Vir jou boetie om sy knipmes in sy sak te steek.
Vir die koor om hard te sing.
Vir die koor om na die orrel te luister.
Vir die kaptein om julle te laat oefen.
Vir jou vriend om jou antwoord te gee.
Vir jou vriend om jou brief tc beantwoord.
Vir die klas om hom uit te lag.
Vir die klas om na die bord te kyk.
Vir Krissie om haar tekening vir jou te wys.
Vir jou hand om nie vir die dief te blaf nie.
Vir die busbestuurder om voor jou huis stil te hou.

IV. Maak 'n bestelling uit vir die kruidenicr van die benodigdhede van julie huishoue vir die volgende week.

v.
A.

Watter vakke kan 'n mens op julie skoolleer 7 Noem die
onderwyser wat elke vak doseer. \Vatter vakke gaan jy
vir Senior-Sertifikaat skrywe?
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B.
C.
D.
E.

Watter Afrikaanse (a) tydskrifte; (b) koerante ken jy?
Wat is jou (a) voornaam; (b) van? Spel dit.
Watter vertrekke is daar gt;woonlik in 'n huis?
Noem die drie hoofmaaltye.

26
I.

(a)

Direkte redc.
(i) Die baas be, eel sy .jong: ,Gaan vee die motorhuis uit".
(1i) Die baas vra sv jong: ,Het jy die motorhuis
uitgevee ?"

(b)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

Indirekte rcde.

(i) Die baas beved sy jonr~ om die motorhuis te gaan
uitvee.
(ii) Die baas heveel sy jong Jut hy die motorhuis
moct gaan uitvee.
(iii) Die bJas wa »V jong of hy die motorhuis uitgevee
het.
Vertel oor:
Die nooi beveel haar meid: ,Gaan trek dadelik 'n skoon
voorskoot aan".
, Wees tog versigtig as jy 'n straat oorstap", maan die moeder
haar dogtertjie toe sy met die boeksak by die hek uithol.
,Praat die waarheid man, of ek raps jou!" het my pa my
gebied, terwyl hy met die rottang teen sy broekspyp piets.
,DawiJ, loop haal gou die pakkie by die stash!'', sc die
bestuurder.
,Toe dan nou, hou op met die lawaai", beknor die radelose
moeder haar woelwaters.
,Moenie roer nie, anJers skiet ek'', was die bevel van
sersant Mans, terwyl hy die rewolwer na die smokkelaar
rig.
Hy vra haar: ,Bet jy jou reiskaartjie by jou ?"
Sy vra hom: ,Het jy jou kamerJeur gesluit ?"
,Was jy om elfuur gisteraanJ in jou kamer?" wou die
magistraat van die J:,eskulJigJe weet.
Die laaste vruag wat die insrekteur aan Marie gestel het,
was: ,\Vil jy eendag in 'n stad woon, of op 'n plaas ?"
In aanwesigheid van Jie oujongnooi het ]annie gevra:
, Mammie, hoe oud is die tannie ?"
Die bekommerde vraag van die dame was: ,Is my seun se
arm af, Dokter, of is dit net gekraak?"
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13. Die reisiger het gevra: ,Hoe ver is ~lit hiervandaan Durban
toe?"
14. Willie het gevra: ,Pa, kan ek aamtaande naweek 'n maat
saambriru~ ?"
15. Toe hy sy pa dit wou wysmaak, het hy gcuntwoord: ,Jy
moe11ie dink ek is 'n swaap nie !"
16. 1\ou-die-aand se Piet nog: ,[k het geen bang haar op my
kop nie", en gi::.teraand hardloop hy tog vir 'n p..tmpoensrook
weg.
17. Ek dink toe maar: ,Ag wat, ek sal m6re\Toeg die bagasie
aflaai", dog toe ek daar kom, i~ die motor dollccg.
18. Rooi van \Voede herhaal hy: ,Ek sal jim nooit in der
ewigheid weer vertrou nie!"
19. Op die Johannesburgse St.l'-ie sta,m: ,Mnenie or die
platform spoeg nie".
20. ONDERWYSERFS: Dis die sesde keer dat jy na Piet sc werk
loer".
KLAAS: Ek weet, ]uffrou, maar hy <>kryf oak so hcdroef lelik.

II.

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

As ]annie maar net die waarheid gepraat het, sou Pa
hom nie streepsuiker gegee het nic. (\ r oorwaardc ).
(h) Hy haal sy hoed af as hy 'n dame groet. (C]etvoonte.)
(c) ]annie moe" riemspring toe hy daardie leuen vertel
het. (Eenkeer in die t•erlcde.)
K1es as of toe: -Rita kon saamgery het, . . . . . daar maar net genoeg plek
in die motor was.
My klein boetie skater van die lag . ... .. .. hy omler die
voete gekielie word.
My boetie wou nie lag ............. hy so siek was nie.
.. .............. ek die eerste minister was, sou ek baie vcrhetcrings
aangehring het.
hy die eerste minister was, hct hv tog nie Jaarin
geslaag om veel tot stand te bring nie.
. hy
Die polisie het die motorbcstuurder voorgekec·r
so vinnig in die hoofstraat afgej.1 het.
'n 11ens kan 'n rit des te meer geniet ..
jy stadig ry.
.. die Venters bv
Ons sou die vakansie meer geniet het,
ons geselskar aangesluit het.
Ons het veel meer pret gehad . .. . .. die Venters hy ons
geselskap kom aansluit het.
hy die vuurDie huis sou aan die brand geslaan het . . .
houtjie in die blik petrol gcgooi het.
Al is ons hoof 'n bejaarde man, hewe hy nag . . . hy 'n
gehoor moet toespreek.
(a)
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12. Die bruidegom het baie trots gelyk ............. hy die ring aan sy
bruid se vinger gesteek het.
13. Ek geniet dit baie . ..... ek op 'n SaterJagmore die mense
op die sypaadjies kan dophou.
14. Dit het gebeur .......... ek nog so 'n opgeskote knapie was.
15. Aand vir aand kla Nelie ............ dit haar beurt is om tafel te
dek.
16. Maeder kon dit byna nie glo ................ Nelie nou die aand uit
haar eie begin tafeldek het nie.
17. Oupa vertel dat hy altoos 'n sakdoek om sy hand gebind
het ............. hy 'n spook moes groet.
18. Sy hand is erg verskroei ............. hy daardie keer met die
kaal hand 'n spook gegroe~ hct.
19. ................ dit eerder gereen het, sou daar nie soveel skape
gevrek het nie.
20. .. ................ die ou man so suinig geword het, het party mense
hom 'n vrek begin noem.
III. (a) Die motor wat ek graag wil besit, is te dum.
(h) Die perd wat die resies gewen het, is nog jonk.
(c) \Vie is die man wat so hartlik kan bg?
(d) Dis die klerk d::mrdie vir wie ek gister so vies was
(Na 'n voorset~el).
(e) Is dit die \TOU wie se man onl:mgs oorlede is? (Besitlik).
(f) Wie nie werk nie, sal nie slaag nic (Onbepaald).
(g) Wie fluistcr daar? (Vraag).
LET OP: --Wie word vir mense gebruik en alleenlik (a) na 'n
voorsetsel; (b) sJ.am met se; (c) in onbepaalde betekeni<> en (d) as vraagwoord.
Vulin:1. Ken jy die seun _......... die rekord geslaan het?
2. Dis ons buurmar se scun ........... gister vcrdrink het.
3. Die persoon ...... met jou gepraat het, is nie Afrikaanssprekend nie. ·
4. Almal . .. . .. . daarvoor lus het, kan saamgaan.
S. Iemand
. . . ek haie goed ken, het daardie skildery
gekoop.
6. Kinders .............. jok, word gewoonlik goeie verhaalskrywers.
7. .................. op onecrlike wyse ryk word, sal nooit gelukkig
wees nie.
8. Die meeste mense ........ daurlangs woon, is betreklik ryk.
9. Is dit jy ........... die ruit gebreek het?
10. Nee, dis iemand anders .. .. .. ... die ruit gebreek het.
11. Is dit Andries . .. ..
jou die streep getrek het?
12. Is dit jou ma na ........ jy verlang?

91

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Sangiro is 'n skrywer van .............. ek regtig baie hou.
.................. is die man met ................. jou suster gaan trou?
.................. is die man ................. met jou suster gaan trou?
Ek ken nie die kerel van ............... jy gepraat het nie.
Ek ken nie die kerel ................ met jou gepraat het nie.
.. ................ is dit ................ vir jou geroep het?
.................. is dit vir .................. jy geroep het?
Ek hou nie van kinders ............... se hare altoos deurmekaar is
nie.
.................. dit bewcer, weet nie waarvan hy praat nie.
.. ................ het beweer dat ligstrale nie kan breek nie?
Ekhet'npen ................. 'nmensnetecnkeerelkedrie jaar laat vul.
Dis 'n skilpad .................. al oar die honderd jaar oud is.
Die konstabel .................. my voorgekeer het, wou weet waar
my fi.ets se lisensie is.

IV. Lees die volgende :Oom Andries, 'n godsdienstige ou boer, het hom verbeel
dat hy nie bang is vir die dood nie en een oggend aan die ontbyttafel vir sy neef Gert gepreek dat hy altyd bereid moet wees om
voor sy Skepper te verskyn sander vrees of hewing.
Net toe hy en sy neef hulle eiers opgeeet het, kom die bediende
egter binnegehardloop en skree ontsteld vir haar baas dat sy
die verkeerde eiers gekook en op tafel gesit het. Oom Andries
wou weet wat die eiers dan makeer. Sy antwoord dat dit die
eiers is waar die kleinbasie jakkalsgif ingcsit het om die slang te
vergewe wat kom eiers steel.
Toe skrik oom Andries hom boeglam en roep in groat
ontsteltenis uit dat dit die rede is waarom hy so'n vreeslike maagpyn kry. Hy glo dat dit klaarpraat met hom is en vra die Here om
hom te help. Tant Alie, sy vrou, probeer hom kalmeer en se
dat hy nie bang hoef te wees vir die dood nie, maar hy gaan nog
eens so erg aan met sy spektakels. Hy betreur dit dat hy so 'n
slegte lewe gelei het en kla maar gedurig oar die maagpyn.
Ondertussen het Gert maar rustig bly sit.
Net toe oom Andries dink dat sy laaste uur geslaan het,
kom klein Pietie egter opgewonde ingehardloop en wil van sy
rna weet waar die eiers is waar hy epsomsout in gesteek het.
Sy rna vra hom of di~ dan epsomsout is wat hy daarin gesteek
het. Toe hy bevestigend antwoord, se sy dat Aia Kaatjie dan
gese het dat dit jakkalsgif was. Hy antwoord dat Aia Kaatjie nie
weet waarvan sy praat nie en dat daar gladnie eers jakkalsgif in
die huis is nie.
Toe word Oom Andries skielik beter en se dat dit maar goed
is dat hy nie bang is vir die dood nie.
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Maak nou 'n dialoog van hierdie verhaal en gee die nodige
toneelaanwysings.

V.

(a) Toe was ek nog 'n (wat twaalf jaar oud is) knapie.
(b) Toe was ek nog 'n twaalfjarige knapie.

Vervang die woorde tussen hakies deur een woord:1. Hy het 'n (wat skitter) sukses behaal.
2. Ouma het 'n (wat geslaag het) operasie ondergaan.
3. Dat jy jou kop nog eendag sal stamp, is my (wat vas is)
oortuiging.
4. Ons het 'n (wat dringend is) oproep ontvang.
5. Hierdie water is ongelukkig nie (wat gedrink kan word) nie.
6. Wie kan 'n (wat gedra kan word) grammofoon saambring
piekniek toe?
7. Alle vrugte is nie (wat geeet kan word) nie.
8. Ag, moenie sulke (net soos 'n kind) dinge se nie.
9. Die ou kerel is al heeltemal (net soos 'n kind).
10. Ek hou van mense wat (net soos kinders) is.
11. Die (wat tot die provinsie behoort) belasting moet dadelik
betaal word.
12. Die (wat tot die stad behoort) treine is smiddags stampvol.
13. Dat inbraak gepleeg word, is 'n (wat elke dag gebeur)
gebeurtenis.
14. In wie se kamer sal die (wat teen middernag plaasvind) fees
gehou word?
15. Op die oomblik verkeer die verongelukte nog in 'n (wat
krities is) toestand.
16. Onlangs het daar 'n (wat kritiek lewer) bespreking van die
digter se bydrae tot die letterkunde verskyn.
17. Hou jy van (wat vol liriek is) beskrywings?
18. Weens die droogte het talle (wat nie kan praat nie) skape
gevrek.
19. In ons distrik het 'n (wat lank duur) droogte geheers.
20. In die kamer het daar 'n (dood) stilte geheers.
21. Dis darem regtig 'n (wat vol geheime is) gebeurtenis.
22 Is jy ook 'n lid van die (wat vir almal oop is) biblioteek?
23. Sy het 'n (wat sander vrug was) paging aangewend om agter
die geheim te kom.
24. My pa is 'n (wat maklik vergeet) mens.
25. Sorg dat julle (wat die doel tref) maatreels tref.
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I.

A.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
B.

1.
2.
3.
4.

S.
6.
7.
8.
9.

(a) Het jy al ooit so 'n duur halssnoer gesien! (Enkelvoud).
(b) Het jullc al ooit sulke duur halssnoere gec;ien? (Meervoud).
Sit om in die meervoud:In elke stad is daar 'n magic;traatshof.
Om wat:ter redc het hy nie sy belofte nagekom nie?
I:lke more staan ek om sewe-uur op.
My maathetdiegewoonteomelkeSondagaand 'n lied te sing.
Daar is 'n grafsteen op die graf van die soldaat wat in die
oorlog gesneuwel het.
Op 'n plaas is daar o.a. 'n koei; 'n kalf; 'n os; 'n ooi;
'n ram; 'n lam; 'n hamel; 'n merrie; 'n hings; 'n vulletjie;
'n sag; 'n beer; 'n reun; 'n teef; 'n gans; 'n eend; 'n
kalkoen; 'n hen en 'n haan.
Die pad het erg versvoel.
Wat is die vinnigste: 'n stoomskip, 'n vliegtuig of 'n motorfiets?
Is daar 'n a, 'n b of 'n s in jou naam?
Het jy al ooit so 'n swaap gesien?
'n Kadet moet die bevel van sy offisier gchoorsaam.
Beantwoord elke vraag kortliks.
Die kritikus het daardie speurvcrhaal aangeprys.
Die barbaar aanbid 'n afgod.
Aan so 'n ondcrneming is daar 'n gevaar verbonde.
Daar is 'n turksvyJoring in die baba se oog
Daar is 'n turksvydorinkie in die babatjie sc ogie. (Verkleining.)
Qee die verkleiningworme waar Jit pas:Jan se rna het vir hom 'n skoon hemp aangetrek en 'n skoon
das en boordjie omgesit.
Die jong vrou wat daar sit, het regtig 'n <;naJkse hoed op.
My oom het wcgstaan-ore en 'n wipneuc;.
Het my kind dan iets in hanr oog?
Sy het 'n lieflike ou piering gehad waaruit sy haar kat laat
drink het.
My ou skat, wat gaan jy vir jou ou vrou op haar verjaarsdag
gee?
Met Ouma se verjaarsdag het ons nccfs en niggies vir haar
'n stoelkus1'ing en 'n werkmandjie present gegee.
Die ou dame wat in daardie ou kafee werk, is baie vriendelik.
Die brief was maar kart.
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10. Dis 'n maklike vraag.
II. Hy se dat 'n mens liewer1.1 nie jou boeke moet uitleen nie.
Laat elkeen in die klas 'n sin met ,Hy se dat" maak.

III. Vttl die ontbrekende voorsetseb in:-1. Ons vertrck so ............ vieruur.
2. Almal .................. Jan hct pak gekry.
3. . ........... my verjaarsdag het ons pannekock gekry.
4. Veel<> geluk ................. jou verjaarsdag.
5. ............. sewe~uur daardie more het OilS die berig ontvang.
6. Dis oorspronklike skilJerye wat ............ die muur hang.
7. AaDstaande kwartaal gaan ons hoofonderwyser ..................
verlof Kaap toe.
8. Die voetgangers was .. ....... daardie tyd al byna dood ..................
die dors.
9. Die ambulans het gejaag .......... die ongelukstoneel.
10. .............. ongeluk het ek die inkpot omgegooi.
11. Niemand wis ................ watter rede Gert so kwaad ................. Piet
was nie.
12. 'n Mens behoort hoflik ................ dames te wees.
13. Die polisic het hom gelukgewens . .... .. . . sy kordaatstuk.
14. Die beskuldigJc pleit tevergeefs ................. genade.
15. Wanncer gaan ons weer ................ die museum?
16. Wanneer gaan ons weer ................. hulle huis tok~tokkie speel?
17. Waarom is jy so skaam ........ .... .. meisies?
18. .. ........... aandete, as dit koeler is, kan ons 'n entjie gaan stap.
19. Julle moct sorg dat julle stiptelik ................ agtuur die klas~
karner binnestap.
20. . ............. wie het jy die eerste keer 'n Kruger~pond gesien?
21. Ek is nog nie seker nie maar ek dink ons sal so ................ ..
vieruur kan gaan swern.
22. Die meeste rneisies is doodbang .................. muise en spinne~
koppe.
23. .. ............... sononder het ons ons besternrning bereik.
24. Net 'n paar van hulle wou ................. die spookhuis toe gaan.
25. Kotie verjaar ................. 4 April.

IV. Vertel die storie van 'n prent wat jy in die bioskoop gesien
het.

V. Vul die ontbrekende woorde in:1. Die inwoncrs van die Oranje~Vrystaat noern ons ................ ..
In die .................. word ................ traJisies gehandhaaf.
2. Die inwoncrs van Transvaal noern ons.. ... .... .... In die ..................
is daar ................. gewoontes.
3. Die inwoners van die Kaapprovinsie noem ons ..................
In die ................. is daar ou ............... huise.
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4. Die inwoners van Natal noem ons ... ..
In .
heers
'n ................. gees.
5. Die inwoners van Rhodesie noem ons
In
is daar die ....... .......... kopermyne.
6. Die inwoners van Egipte noem ons ... .............. In ........... .... is 'n
ou .................. kuns bewaar.
7. Die inwoners van Suid-Afrika noem ons ... ...
ln
sing ons die .................. volblied.
8. Die inwoners van AsH! no em ons ................. In ........ ........ word
.................. sedes en gewoontes gehandhaaf.
9. Die inwoners van Italie noem ons ................ Die ............... .
koning moes uit ............... vlug.
10. Die inwoners van Roemenie noem ons ... .... ........ In ..............
vind ons die ............... olicbronne.
11. Die inwoners van Arabie noem ons .. ..... ......... In
word .................. perde geteel.
12. Die inwoners van Abessinie noem ons .. .. ............ Oor
heers die ............ ..... keiser.
13. Die inwoners van Spanje noem ons
Uit
word baie ................ lemoene uitgevoer.
14. Die inwoners van Frankryk noem ons ........ .... Uit ........... .
kry ons .................. wynsoorte.
15. Die inwoners van Engeland noem ons . ... ... ...... Die hoofpersoon in ............... is die ............. . koning.
16. Die inwoners van Pole noem ons ....... ..... .. In .............. word
die ................. tradisies gehandhaaf.
17. Die inwoners van Vlaandere no em ons ... ... .. ... In
is daar beroemde .... . ........... skrywers.
18. Die inwoners van Europa noem ons ....... .... .... In
bestaan 'n ................. beskawing.
19. Die inwoners van Palestina noem ons ................ Die ou
................. stede in ................ is al dikwels verwoes in die loop van
die geskiede11is.
20. Die inwoners van Griekeland no em or s .. ........
In . . ...........
tref ons pragtige ou ............. geboue aan.

28
I.

(a)

Die gebou is in 1805 opgerig. (Handeling in die verlede.)
(b) Daardie gebou was reeds opgerig toe ek Parys besoek
het. (Handeling in die verlede v66r 'n ander handeling
in die verlede.)
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LET OP:-Was opgerig word die plusquamperfektum,vorm
(Voltooid-verledetydsvorm) genoem.

Se of die handeling in onderstaande sinne (a) enkel in die verlede
of (b) in die verlede v66r 'n ander handeling in die verlede plaasvind : 1. Die tuin is gister natgelei.
2. Die tuin was alreeds natgelei toe dit begin teen het.
3. Ons sitplekke is 'n paar dae gelede bespreek.
4. Ons sitplekke was alreeds bespreek toe ons van plan verander
het.
5. Toe ons op die plaas aankom, was die os al geslag.
6. Toe ek vertrek het, was my klere nog nie teruggestuur van
die droogskoonmaker af nie.
7. My pen is onlangs van my tafel af gesteel.
8. Sedertdien is daar nog nie weer van Swart-Hans gehoor nie.
9. Voordat ek my skoene aangetrek het, was bulle blinkgevryf deur die meid.
10. Omdat my opstel nie gister geskryf was nie, moes ek dit
vanm6re voor skool doen.
11. Die Hokkiesraaisel is deur geeneen van ons opgelos nie.
12. Nog 'n klerk is aangestel vir ons kantoor.
13. Die slang was alreeds doodgemaak, toe die kaffer met die
geweer daar aankom.
14. Die tee was al geskink toe ek wou gaan teemaak het.
15. Nog voordat sy dit kon voel, was haar tand reeds uitgetrek.
16. Die spoorweg deur ons dorpie is in 1899 geopen.
17. Oorlog was nog nie verklaar toe die troepe oor die grens
gekom het nie.
18. W ereldoorlog II is in 1"939 verklaar.
19. Aan 'n spuitvliegtuig was gedink lank voor die tweede
wereldoorlog uitgebreek het.
20. Die rekord is nie geslaan nie.
II. Het jy gehoor dat die skool moremiddag om eenuur gaan
sluit?
Voltooi met dat : 1. Ek het nooit geweet .
2. Piet spog ................ .
3. My oupa het vertel .............. .
4. Ek het gevrees .............. .
5. Die karnallie het nie verwag .......... ..
6. Sy maats het op hom vertrou .............. .
7. Die hele tyd het die kinders besef . .. . .......
8. Die winkelier het verncem .............. ..
9. My ouers het belowe .................
10. Die bediende het vergeet ................ .
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11. Hulle het ons ge;:waarsku .......... .
Daa~die ~eer het hy gesweer
13. Bast1an se ............. .
14. Sy het gcsoebat .......... .
15. Die bestuurder hct besluit
16. My sussie wou nie glo ....
17. Die jong het sckcr gedink ............. .
18. Daardie seun gee voor
19. Die sportuitruster skryf ............ .
20. Mnr. Strauss beweer ............... .
III. Direkte woordorde: My pa het nie gi10ter 'n skaap geslag nie.
Omgekeerde woordorde: Gister hct my pa nie 'n skaap geslag
nie.
LET OP :-Die eerste nie staan onmiddellik na die onderwerp
of 'n pcrsoonlike voornaamwoord wat sonder voor,
setsel as voorwerp van die ww. dien. Ook die be,
paling van tyd kan voor nic staan: ,11.y pa het
gister nie 'n skaap geslag nie"; en nie self kan bepaal
word deur 'n woord of woorde wat daarv66r staan:
glad nie; in die geheel nie.

12.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Begin die voigende sinne met die vetgedrukte woorde:Piet sal nie more 'n pak slae kry nie.
Piet het nie gister 'n pak slae gekry nie.
Piet kry nie vandag 'n pak slae nie.
Ek is nic smiddags op my kantoor nie.
Hy het nie toe die pyn gevoel nie.
Hy wcrk nie saans nie.
Eende word nic nat as dit reent ric.
Jy moenie lag as hy praat nie.
Ek weet nie waar die jakkals se gat is nie.
Ek was nie alte bly toe ck hom gewaar nie.
Hy is glad nie bang vir my nie.
Hy het nie die mes in hierdie kamer weggesteek nie.
Koos eet nie al sy kos op 11ie.
Koos wil nie al sy kos opeet nie.
Daar was nie verlede jaar 'n oorstroming in die Vrystaat nie.
Daar was nie verlede jaar- 'n oorstroming in die Vrystaat nie.
Daar is nie 'n ringmuur om ons huis nie.
Daar is nie 'n ringmuur om ons huis nie.
Ons kandidaat het nie in die parlement gekom nie.
Die voorbok kon nie oor die doringdraad spring nie.
Jy moenie vir hom luister nie.
Die ou het toe nie meer met my geraas nie.
Ek sal jou nie vandag vertel nie, miskien 'n ander dag.
Hullc kon nie tot bo,op die krans klim nie.
Jy moet hom nie alte veel terg nie.
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IV. Lees onderstaanJe aanhaling uit Kees van die Kalahari
deur die broers Hobson, en beantwoord die vrae daaroor in volledige
sinne:Die geveg is egter te wreed om lank aan te hou. Opcens
spat hulle uitmekaar en hardloop elk so hard soos hy kan van
die vegplek af weg ................
Die nuwe kommandant g,.mn toe ewe trots op die hoogste
punt van die duin staan.
,Bogom !" Hces en kortafgebroke. Sy eerste bevel aan die
trop!
, Bog, bog'', antwoord die verslae mannetjies sag en onder~
danig van waar hul hul \Vonde sit en lek. Daarop laat hy 'n
vraende Of-Of hoor w..tt sy rnanskappe dadelik die borne laat
inklim en orals rondkyk of hul Kees nie gewaar nie. As die
kommandant daardie oomblik kon opgedaag het, sou daar 'n
tweegeveg plaas~~evind het soos die woestyn maar min sien.
Maar hoe die mannetjies ook rondkyk, Kees is nerens te kry
nie. Die ver::,tundigt: ou het hetyds die hasepad gekies. Onder
die lawaai op die duin het hy (Kees) stilletjies van die boomtak
afgeklim en gemaak dat hy wegkom. Toe die trop dus weer na
hom soek, het die ou al 'n hcle ent stadig en pynlik langs 'n duik
teen die duine \Veg~esukkel.
Kog 'n ruk sit die nuwe kommandant aandagtig en luister.
Dog nadcrhand skyn hy Jaarvan oortuig te \Vees dat sy teeparty
gevlug het, want hy star ewe trots va.n die duin af en spring in 'n
hoe, kaalgewaaidc boom op waar hy urelank bly sit en spioeneer.

1. Kan jy raai waarom hierdie geveg tussen die bobbejane
plaasgednJ het?
2. Hoek om het die mannetjies uitmekaar gespat?
3. \Vat het Jie mannetjies gedoen nadat hulle die onderspit
gedelf en weggeharJloop het?
4. \Vaarom ht>t die nuwe kommandant die mannetjies in die
borne laat ink lim?
5. Hoekom was hy op sy hoede vir Kees?
6. \Vanneer het Kees hom uit die voete gemaak?
7. Watter aanduidings (afgesien van die woord woestyn) kry
ons dat die trop in die woestyn verkeer?
8. Watter woorJe in bostaande stuk hoort tot bobbejaantaal
en wat beteken elkeen ?
9. Gee moontlike orskrifte vir bogenoemde stuk.
10. , ................. waar hul hul wonde sit en lek". Maak nog vyf
sinne met ,sit en ............... "
11. Omskryf die vetgedrukte woorde of gee woorde wat nagenoeg
dieselfde beteken.
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12. 'n Mens praat van 'n trop bobbejane; 'n . .. . ...... skape; 'n
.................. voels; 'n ................. vliegtuie; 'n .. ..
... soldate; 'n
................. mense.

v.
A.

B.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Vier jaar gelede het ons in die Kaapse Skiereiland gewoon.
Aanstaande Maandag sal ons my suster se mondigwording
vier.
Qebruik onderstaande woordc telkens met 'n ander bctekenis.
hoop; loop; ken; veer; gehoor; gesig; vertrek;
deur; duur; stryk.
(a) Kies telkens die regte woord: Die pakkie is gladnie te (swaer; s.}Y_aJ!r) om te dra nie.
Vanjaar is die kleinvee net so (l}'laer; maar) soos die groatvee.
Professor Grobler is ook 'n· (dokter; doktor) in Opvoedkunde.
-- ·
Die (had; haal) het aldie koring platgesla:m.
In die Ooste word (reis; p>s) gekweek.
Johannesburg is die (stat; sta~) met die grootste bevolking
in Suid-Afrika.
Moenie teen die venster (leun; leife'n) nie.
Wie het die trek noordwaarts (~1Y; gelci)?
Die (end; ent) vJ.n die verhaal is baie treurig.
Die sinkende skip het (~yne; seine) om hulp gestuur.
Moenie meer doen as wat (vereis; verys) word nie.
Die pad teen die berg op is besonder (steil; styl).
Moenie altyd (weier; wyer) as 'n mens jou 'n gunsie vra nie.
Sy het 'n (eed; eet) afgele dat sy nie weer .sou jok nie.
Ek ('\Y.ed.; wet) jou Jat daar mense op die maan is.
(b) Maak sinne met die orige woorde.

29
I.

Omskrywe die betekenis van die volgende ~inne:-

1. Julle moes nie julle skille daar laat le het nie.
2. }ulle sou nie julle skille daar laat le het as daar 'n onderwyser
by was nie.
3. Wat sou die minister besiel het om so teen die boere uit te
vaar?
4. Sou jy so vriendelik wil wees om my brief dadelik te beantwoord?
5. Gister sou jy nie so lui gewees het nie.
6. Gister moes jy nie so lui gewees het nie.
7. Sou u my miskien twee sak koring per trein wil stuur ?
8. 'n Mens sou se dat hy die koning se hand se oom is.
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9. ]y sou ampcr mis geskiet ht!t, as jy nic amper raak geskiet
hct nic.
10. Hoekom sou ek nie spek t!et w:.umeer ek Jus voel daarvoor
nie?

II. Sy het 'n sug van verligtinG geslaak toe sy gehoor het dat sy
geslaag het.
Voltooi onderstaande ~inne:
1. Ek het ses houc met die rottang gckry toe ................. .
2. Snags word ck Jars; Jan .. .. . . ...
3. Eers cet ek my pap; dan .
4. Sy het eers haar baaiklere aangetrek; toe .......
5. Die son het net agter die berg weggesak toe .............
6. Die perd het gerunnik toe .............
7. Smorens maak ek my bed op; dan ............... ..
8. My klere was druipnat toe ..............
9. Iemand het na hom kom sock toe ............... .
10. Die kat het die muis bckruip, sy rug hoog opgetrek en toe
n

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

••

Bere die gereeJskap; dan . . .. ~
Sy het 'n ruiker blomme gepluk; toe
Hy het 'n voelverskrikker in die tuin opgerig; toe ................
Hy het die eksamcn afgde; toe ........... .
Besprcck juu sitplek; dan ......... ..
Die kind het baic bleck gdyk toe ...........
Sit 'n stukkie kaas in die muisval; dan .. .
Die stad was maar net 'n klein dorpie toe ..
As jy nou gaan bad; dan
Toe ..

III. Spreek uit: oo -- oe.
Lees:-1::-oor- boer; voor- voer; toor- toer; moormoer; verloor -loer.
LET OP:-o(o) en oe is albei klinkers in Afrikaans, nie tweeklanke nie. Voor r in dieselfde lettergreep is albei
lank.
boer -. boet; moer -- moet; stoere - stoele; ploeeploeg; voce- voeg.
LET OP: --In die eerste van 1::-ostaande woordpare is oe lank,
in die tweede kort.
oog- moeg;
rook- roekeloos;
voog- voeg;
voor - voer; koor - koer.

IV. Beskryf die gebeurtenisse wat op die prentjic hiernaas uitgebeeld is.
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v.
A.

Qebruik in
uitkom:-

$lnlU ~odat d~

t•erskil in betekenis of funksic duidslik

Daarom, darem; eindelik, eintlik; skynbaar,
blykbaur, duidelik; gewoonlik, gebruiklik; handel,
handeling, handelwyse; afkoms, herkoms; veg, baklei.
B.

Noem die vyf (a) vastelande en (b) see van die wereld.

C.

Noem die maande van die jaar.

30
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Sit om in (a) die verleJe en (b) die toekomende tydsvorm.
Jy moet daardie werk oordoen.
Ek het my ouers lief.
Meneer Nel het baie geld.
Ons jaarblad word jaarliks gedruk.
Die afgevaardigdes reis per trein kongres toe.
Gert vertel sy maats hoe hy gedurende die vakansie sakgeld
verdi en.
Die spreker moet hard praat want die saal is taamlik groat.
Die dooie skape word deur die volk afgeslag.
Die veld word dag vir dag kaler en die vee vrek by hope.
Word kinders onder twaalf tot daardie vertoning toegelaat?
Ons klasmaats oorweeg dit of hullc 'n geselligheid moet reel.
Sannie wil nie glo dat die skaal ~kkuraat is nie; daarom weeg
sy haar oar.
Om sewe-uur lui die etensklok; dan gaan ek gou my hande
was.
Ons ryk buurman beweer dat hy die beste melkkoeie het.
Die veewagter pas die skape naby die vlei op.
Hy gee die inhoud van die gedig in sy eie woorde weer.
Doen jy jou bes?
Elke Maandagmore sit en slaap Rooi-Piet in die klas.
Ek doen nou my hu4swcrk, sodat ek Saterdag vry kan wees.
Jullc hoef darem nie so danig vroeg te loop nie.
Ons durf nie saans laat buitc speel nie.
Hy se jou die sin woord vir woord voor.
Ek het nie baie geld in die bank nie.
Het hy die mocd om teen my te boks?
Hoar jy oak iemand kreun?
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II.

Baie skape het gevrek, omdat daar 'n droogte geheers het.

Voltooi onderstaande sinne telkens deur middel van daar het
'n droogte geheers met die woorde in die regte volgorde:1. Die groat, en kleinvee was brandmaer, want ............ .
2. Batter was baie skaars, omdat .................
3. Die boere kon nog nie begin ploeg nie, omdat ..............
4. Oom Piet kon nie sy plaas verlaat nie, want ...
5. Die veld was kaal en dor, omdat ............... .
6. Die boere moes met hulle vee trek, omdat .................
7. Die boorde het min vrugte gelewer, omdat .................
8. Die blomtuin het verdroog, omdat .................
9. Verlede jaar se uitvoer van graansoorte was gering, omdat

10. In 1933 het baie boere bankrot gespeel, want ............ .
11. Niemand is toegelaat om 'n tuinslang te gebruik nie, omdat
12. Saans het die diere plankdun huis toe gekom, omdat ...............
13. Toe die eerste druppels val, het alma! 'n sug van verligting
geslaak, omdat ................ .
14. Myle ver moes hulle water aanry, omqat ................. .
15. Baie plattelanders moes stede toe trek, want ... .
16. Die owerheid moes aan die naturelle verduidelik dat daar 'n
kosskaarste bestaan, aangesien .......... .
17. 'n Tekort aan koring is verwag, omdat ...............
18. Die meeste riviere was net sandbeddings, omdat
19. Toe die reenbuie gekom het, het die grand verspoel, want
20. Selfs die plattelanders moes sander groente klaarkom,
omdat ................ ..

III. Voorsien die ontbrekende voorsetsels : 1. Net toe ons motor ................ die hoek swaai, kom daar 'n
ander ................. die straat ....... .. ..... gejaag.
2. Ons het so vinnig as moontlik ................ die borne ............ ge,
spring, en reguit ................ die opening laat spaander. Omdat
die eienaar die opening toegestop het, het ons soos bokke
............... die onderste draad .............. gekruip en gehol ... .... .. ..
die plek waar ons die fietse weggesteek het.
3. Ek het skoon vergeet dat ons ....... ... . skoal in die saal moes
vergader.
4. As die trein tog maar net .. .. ......... tyd was.
5. Daar was baie rotse ................ die eenkant van die pad.
6. Toiings was alte trots .................. sy klonkie.
7. Die twee motors wat .................. mekaar gebots het, is erg
beskadig, en twee van die insittendes ly . .. ......... skok.
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8. Drie dae .. .......... .. die skoolsluiting het ons ................ vakansie
vertrek.
9. Sowat vier van die matrikulante het ············- die eksamen
gedruip.
10. Hennie het nog nie van sy ouers gehoor of hy saam ..................
my plaas toe mag gaan nie.
11. Toe ek ................. sesuur ................. die stasie aankom, was daar
niemand om my te ontmoet nie.
12. Dis moontlik dat ons ................. drie maande 'n nuwe motor sal
koop.
13. Almal het hartlik ................. die grap gelag.
14. Die nuwe eienaar is besig om 'n draad ................ sy plaas te
span.
15. Die bedelaar het ................. kos en ............... 'n slaapplek gevra.
16. Die leier van die rowerbende is onlangs ................. die polisie
betrap.
17. Dis nog onseker .............. watter dag ons sportbyeenkoms sal
plaasvind.
18. Niemand weet hoe lank .............. die konsert hy tuisgekom
het nie.
19. Daardie boek kan 'n mens ................. enige boekwinkel koop.
20. Ek het die meid gevra om tog ....... .. ... my hondjie te kyk
terwyl ons ............... vakansie is.
21. .................. die droogte kon die boere nie voor Januarie begin
ploeg nie.
22. Dit val my nou eers by dat ek vir Pappie nog nie ................ sy
verjaarsdag gelukgewens het nie.
23. 'n Hele paar van ons klasmaats is smoorverlief .................
Mienie.
24. Ek ril ................. angs as ek aan die tandarts dink.
25. ]annie is kwaad .................. jou, omdat jy voor die dogters ................
hom gelag het.
IV. Droom dat jy 'n konstabel is en vertel iets van jou ondervindinge.

v.
A.

Die volgende is sinomieme. Kyk hoeveel jy nog bymekaar
kan maak:Hy is hoenderkop; Hy is hoog in die takke; Hy is
hoog aan; Hy is geswael; Hy het tiermelk gedrink; Hy is
lekkerlyf; Hy het te diep in die bottel gekyk; Hy loop
twee rye spore; Hy kan nie eenbeentjie staan nie; Hy het
die elmboog gelig.

B.

Se die Afrikaanse alfabet op.
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31
I.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

(a) Verpligting:
Jan moet tuisbly.
Jan moes tuisgebly het.
(b) Sedelike verpligting:
Jan behoort tuis te bly.
Jan behoort tuis te gebly het.
(c) Geen verpligting nie:
Jan sal tuisbly, as ons hom dit beveel.
Jan sou tuisgebly hetJ as ons hom dit beveel het.
Vertaal:I should have gone to the market but I forgot.
By rights you should let them know that you are coming.
The speaker said that great nations should try to settle their
disputes peaceably.
Othello should have made certain of the facts before he
murdered Desdemona.
Should a writer always give a happy ending to a story?
We should not expect to find a picture good just because it
is pretty.
We should not attempt the journey to Egypt before winter.
He should have warned us that the house was haunted.
I think you should consider the matter before you do
anything.
I wonder whether you should drive so fast on this road.
I doubt whether you should read that kind of book.
You ought to attend to the lesson if you wish to learn
anything.
Children ought to be seen and not heard.
You ought to have told me your secret.
She ought to have consulted the doctor about her rash.
They ought to have built their house on the hill.
You must brush your hair before you come to the dining
room.
You must not try to fish in the pond.
You must be obedient.
You must go to bed now.
You have to pack your clothes before four o'clock.
You have to pay grandmother a visit.
He had to take an unpleasant medicine.
We had to sleep in a tent while we were camping.
The •soldiers had to spend the night in a village.
I shall go to the bioscope.
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27. I will go to the bioscope.
28. I would have come with you, if you had only asked me.
29. If I were you I would never do that again.
30. Would you have trusted him agafn?

II.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.

Kies toe of dan:Ek staan op; . ................ maak ek die deur oop.
Ek hct opgestaan; ................. het ck die deur gaan oopmaak.
Dit was aangenamc dae ............... ons nog op die skoolbanke
gesit het.
Die drenkcling het tweekecr bo die water verskyn; ..................
hct hy weer verdwyn.
Die tuinier spit die akker om; ................. hark hy dit gelyk
en .................. plant hy die angeliere.
.. ............... ons om die berg kom, hoor ons die waterval dreun.
Die motor se remme het ge\vcier, ................. ry hy maar deur
die toe hek.
Na ete skakel Pa die radio aan; .. .. ........ luister hy na die
musiek.
'n Mens moet 'n turksvy eers afskil; ................. kan jy dit eet.
Gewoonlik trek ek eers aan; ............... kam ek my hare.
Die weer het 'n paar keer gedreun; .................. het dit begindrup.
.................. my ouma oorleJe is, was ek nog 'n opgeskote
knapie.
Die inbreker het aan die brandkas geraak; ............... lui daar
'n klokkie in ,He bestuurder se huis.
'n Mens laat die tee net so 'n rukkie trek; ................. skink jy
dit in.
Elke Saterdag gaan ek biblioteek toe; ................. lees ek die
tydskrifte.
As hulle nie sulke banghroekc was nie, kon hulle die dief
.................. op heter daad betrap het.
Die dame het die telegram gelees en .................. het sy in trane
uitgebars.
Om tienuur saans skakel hy die lig af en .................. probeer hy
slaap.
Die tjek was gekruis; ............... kon hy dit nie sommer oor die
toonbank wissel nie.
Die wiel het 'n lek gekry; .................. moes ons die binneband
uithaal.
Trek jou skoene aan; .................. kan die dorings jou mos nie
steek nie.
Hy het sy skoene aangetrek; .................. kon die dorings hom
nie steek nie.
Hy het nog 'n patroon in die geweer gesteek; ................ ..
skiet hy die gekweste leeu dat hy morsdood neerval.
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24. In alleryl gooi die ruiter die toom oor sy perd se nek; .................
toe spring hy in die saal en ja op 'n stywe galop weg.
25. Die son het agter die wolke verdwyn; .................. het dit gou
keeler geword.
III. (a) Se wat jy dink.
Verbod: Moenie se wat jy dink nie.
(b) Se tog wat jy dink.
Verbod: Moet tog nie se wat jy dink nie.
(c) Praat so hard soos jy kan.
Verbod: Moenie so hard praat as jy kan nie.
of Moenie so hard as jy kan, praat nie.
Maak ontkennend : 1. Kyk of hulle al klaar met eet is.
2. Kam jou hare voor jy uitgaan.
3. Haal tog die verband van die wond af.
4. Gee asseblief vir my die roer aan wat Teunis gelaai het.
5. Skop dan die hond wat jou kos wil opeet.
6. Staan asof jy 'n laaistok ingesluk het.
7. Druk so hard as jy kan in die skrum.
8. Vertel vir ons waar Dawid die wortels gegrawe het.
9. Besin eer jy begin.
10. Beskryf tog vir my hoe die ongeluk plaasgcvind het.
11. Vra vir Koos waar hy sy mes bere.
12. Gaan vertel vir jou rna dat ek jou 'n pak gegee het.
13. Glo (maar gerus) dat ek altyd ewe geduldig sal bly.
14. Glo vir my as ek vir jou iets vertel.
15. Se vir hom dat hy twintig foute het.
16. Bly hier staan tot ek terugkom.
17. Teken die kaart oor, wat op die bord staan.
18. Beantwoord nou dadelik die vraag wat ek jou gestel het.
19. Gaan kyk gou-gou of ek die lig doodgemaak het.
20. Vertel my hoeveel uur jy gisteraand gewerk het.
21. Smeer hotter en konfyt op jou brood voordat jy begin eet.
22. Loop so hard as jy kan na die poskantoor toe.
23. Yang die os aan die horings voordat jy kom probeer inspan.
24. Kyk goed uit jou oe as jy in daardie kloof beweeg.
25. Prakseer eers watter ekskuus jy gaan maak.

IV.
'n Vriend het saam met jou gegaan om die vakansie by jou
deur te bring. Jy het so pas aan sy ouers 'n telegram gestuur
dat hy (sy) in 'n ongeluk betrokke was en dat 'n brief sou volg.
Skryf nou daardie brief; sorg dat jy vir hulle gerusstel en vertel
volledig wat gebeur het.
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V. Gee telkens die regte vorm van die woord tussen hakies:1. Met wie is jou neef (trou)?
2. Hoekom het jy haar nie niet haar verjaarsdag (gelukwens)
nie?
3. Nou het jy haar (teleurstel).
4. So (se); so (doen).
5. Na die (afmat) reis het ons 'n rukkie gaan rus.
6. Die (afmat) maaiers het 'n rukkie onder die borne gaan
asemskep.
7. Die vrou het haar man (liefhe).
8. Jy (hoef) nie so vroeg (gaan slaap) nie.
9. Sonder (blik of bloos) vertel sy my 'n leuen.
10. Niemand het my (waarsku) dat dit in die ou huis spook nie.
11. Wie het julle planne (dwarsboom)?
12. Die (was) voorsitter, was 'n bejaarde man.
13. Verlede Saterdagaand het ons (gaan dans).
14. Soos die blits het die ontsnapte bandiet by my (verbyhol).
15. Daelank het die geneesheer aan sy herstel (wanhoop).
16. Die geagte professor (word) onlangs oorlede.
17. (Do en) sake het geen keer nie.
18. (Giet) yster breek baie maklik.
19. Dit spyt my dat ek jou brief nie eerder (antwoord) het nie.
20. Op ons plaas staan 'n fort wat tydens die oorlog (oprig).
21. As jy nie wil spaar nie, sal jy ook nooit geld (het) nie.
22. Nou die dag het ek nog 'n splinternuwe potlood (het).
23. Die (opwen) kandidate kon nie duidelik skryf nie.
24. Hy het sy eksamen met lof (afle).
25. Die juwelier het my horlosie vir 'n hele jaar (waarborg).

32
I.

A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Qee die sprekers se eie woorde (direkte rede):Hy het gese dat hulle die volgende dag sou terugkom.
Ek het vir haar gevra of sy die tee ingeskink het.
Mammie het vir Ina gevra of sy die tafel sou dek.
Opgewonde skree die seuns dat hulle gewen het.
Met 'n kreet van pyn roep sy uit dat die hond haar gebyt het.
Die neulerige kind het sy pappie gesoebat om vir hom 'n
sikspens te gee.
7. Die plaasjapie het vervolg dat hy nie eers in 'n stad begrawe
wou wees nie.
8. Bemoedigend se die dokter vir my dat ek nie bang hoef te
wees nie.
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9. Die bevel was kart en bondig dat hulle moes stormja.
10. Sy laaste woorde aan my \V<lS dat hy die vol;;ende dag 'n
telegram sou stuur.
11. Die vroutjie het my meegeJecl dat hulle nie oor 'n naam vir
die baba kon besluit nie.
12. Ek het die klerk vir die bestuurder hoar \'ru of hy vir hom
'n paar dae verlof sou toestJan.
13. Maeder het ons verbieJ om met klippers te gooi.
14. Hilda het vir Louis gese dat hy verspot was en dat hy nie vir
haar so moes terg nie.
15. Jan het die onderwyser gevra of hy sy boek mag leen.
B.

Sit om in die direkte rede : Toe oom Gawerjal binnestap, vra hy vir sy vrou, tnat
Treinie, waar die tweeling is, waarop sy geantwoord het dat
hulle in die kamer is, besig om rokke aan te pas.
Opgewonde het die oubaas uitgeroep of hullc dit alweer
doen en bygevoeg dat die vorige rekening nog nie eers betaal
is nie. Sander om haar man aan te kyk, het sy vir hom
daarop gewys dat die kinders tog klere moet aantrek, maar
toe val hy haar weer in die rede met die bewering dut hulle
die klere mas nie dra nie.
Natuurlik wou tant Treinie weet wat hulle anders daarmee doen. Hierop het hy Jadclik geantwoord dat hulle
net heeldag aanpas; en dat hulle alweer aanpas, nog voordat
hy kans gehad het om te keer dat die tweede rekening die
eerste inhaal.

C.

Sit om in die direkte rede: 'n Advokaat het sy lung kruisverhoor skidik onderbreek
om vir die regter daarop te wys dat al die juridede aan die
slaap geraak het, waarop die regter geantwoord het dat die
advokaat hulle aan die slaap gesus het; ook het hy vir die
advG>kaat gevra of hy hulle nie Hewers self sal wakkermaak
nie,

II. Omdat sy skrif onleesbaar was, het Nico in die eksamen
gedruip.

Begin telkens met omdat : 1. Die brood wou nie rys nie, omdat die bakker die suurdeeg
vergeet het.
2. Die kampeerders kon nie die vuur aansteek nie, omdat hulle
vuurhoutjies nat geword het.
3. Ons het hom dae aaneen geterg, omdat hy vir 'n pampoenspook geskrik het.
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4.

5.
6.
7.
H.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Mitzi is baie populer onder haa.r maats, omdat sy altyd
opgeruimd is.
Die verkeer is baie druk, omdat die skole vandag gesluit het.
Die loseerJers het selJe eiers gesien, omdat dit so duur was.
Ek kon nie ophou lees nie, omdat die boek so spannend was.
Dennie weet nie hoe om te melk nie, omdat hy 'n stedeling is.
Tinus ken nie cie verkecrsreels nie, omdat hy 'n plaasjapie is.
Sy suster sal nog 'n vcnume swemster word, omdat sy so
gereelJ oefen.
Mammie ect nie grJa~ stysel~kos nie, omdat dit haar nog
vetter maak.
Almal hct vir hom gelag, omdat hy ,gedurende" so snaaks
uitr:espreck het.
Sy bynaam is Ghandi, omdat sy voortande uit is.
A. G. Visser se naam is alombekend omdat hy 'n volksdigter
was.
Die motor het byna die afgrond afgetuimcl, omdat dit so
glyerig was.
Snags droom hy nt:t van fietse, omdat hy dolgraag een wil
hesit.
Gister het hy nie tyd gehad om sy huiswerk te do en nie,
omdat sy pa hom in~(cspan het.
Scwe jaar lank sal hy ongelukkig wees, omdat hy 'n spieel
gebreek het.
Hee!Jag was die skolit-re opgewonde, omdat die skoal vroei:!r
as gewoonlik sou sluit.
Vandag sal die hlomtuin pragtig wees, omdat dit so goed
bcmes is.
Op verskillendc gebiede is hy haie bedrywig, omdat hy
nog eendag in die rarlement wil kom.
Na die oorlog was daar groot lyding in Europa, omdat die
winters so strJf en voe<lsel so skaars was.
In die dig],evolkte stede hct die siekte vinnig versprei,
omdat so buie onden·oeJ was.
Die Volkerel->ond het nic aan sy doe! heantwoord nie, omdat
daar gedurig struwding onder die nasies was.
Die maan lyk grater ;;s die sterre, omdat dit so naby die
aarde is.

III. Gee telkens Jie jHi:>te vorm van die byvoeglike naamwoord : 1.
2.
3.
4.
5.
6.

Die (oud) man het 'n (lunk) jas aan.
In die (vroeg) more het ons opgestaan.
My fiets is gladnie (.luur) as hare nie.
Dis on'(etwyfelJ die (snaaks) grap wat ek nog ooit gehoor het.
(Doof) mense kJn mm nie hoar nie.
Toe het ek maar die (dood) kanarie 2aan begrawe.
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7. Nou die dag het hy vir ons 'n (goed) grap vertel.
8. Hoe (hoog) ons teen die berg uitgeklim hct, hoe (koud) het
dit geword.
9. Met die laaste skoot was ek (tevrcde) as met die (eers).
10. Om op jou hande te staan, is natuurlik (moeilik) as om op
jou voete te staan.
11. Om water in die hande te kry, was vir ons (belangrik) as om
te slaap.
12. Daarna het ons (droog) klere gaan aantrek.
13. Na mate dit (danker) geword het, het ons (vaak) geword.
14. 'n (Skoon) geleentheid kon ons nie gehad het nie, maar ons
het gehoop dat die springbokke nag (naby) sou kom.
15. Op daardie oomblik was ek die (ongelukkig) kerel in die
ganse wereld.
16. Dis twee (moeg) en (uitgeput) jagters wat daardie aand
tuisgekom het.
17. Ons moes 'n (lank) ruk wag voordat die trein vertrek het.
18. In die (dof) skynsel van die flitslig kon ons skaars ons weg
deur die slate vind.
19. Omdat die rivier daar (breed) as (bo) was, het ons (laag)
langs die rivier afgestap.
20. Net 'n (wreed) moordenaar kon dit gedoen het.
21. 'n (Berug) dief is onlangs in die tronk gcstop.
22. (Gaaf) bure kan 'n mens jou nouliks voorstel.
23. Nee dis die (verkeerd) woord; weet jy nie wat die (reg)
woord is nie ?
24. In die (Bloemfontein) dieretuin is 'n paar tierleeus.
25. Is hy (oud) as sy suster; ek was nog altyd onder die indruk
dat hy die (oud) van die twee is?
26. Gomlastiekgoedere was toe die (skaars).
27. Op die (Durban) strand is daar nie besonder mooi skulpies
nie.
28. Ek het my pa nog nooit (verlei!) as daardie dag gesien ni.e.
29. Ek twyfel of hy (betroubaar) as sy broer is.
30. Moenie bang wees nie; dis 'n (doodgoed) (oud) dame.

IV. Gee die hoofgedagte van die volgende passasie in logiese
volgorde en in so min woorde as moontlik weer:WEERVOORSPELLINGS.
,Die weervoorspellings is maar altyd verkeerd", is die
gedagte wat die meeste mense het oor die daaglikse voorspellings
wat in die nuusblaaie verskyn. Die weerkundiges beweer egter
anders. Volgens hulle is hulle naastenby sewe uit elke tien keer
reg, en dis slegs by uitsondering dat hulle 'n bok skiet.
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'n Vergelyking van die weervoorspellings met die werklike
weersornstandighede in die afgelope sewe weke, wat deur die
W eerkunde-kantoor uitgereik is, staaf dan oak die bewering.
Die weerkundiges is nie skaarn om te erken as hulle verkeerd
voorspel het nie. Hulle is egter daarop gesteld dat die publiek
rnoet besef dat hulle sorns oak presies reg voorspel. Die voor,
spellings is nie te rnaklik nie, aangesien die weer vir die hele
skiereiland vooruit geskat rnoet word. Daar is net een Weer,
kunde,kantoor vir die hele gebied. Dit is dus onrnoor.tlik om
altyd die juiste voorspellings vir die hele Skiereiland te gee.
, ,Dit reen dikwels teen die hange van T afelberg as die res
van die SkiereilanJ rnooi weer het", het 'n beam pte by die
W eerkunde,kantoor aan ons verteenwoordiger gese. ,As ons
die weer op elke plekkie in Kaapstad en die voorstede rnoet
voorspel, sal die voorspellings elke dag bladsye beslaan".
Dit gebeur dus dikwels dat die weerkundiges rnooiweer
voorspel en dat dit dan in sekere voorstede reen. Die rnense
wat as gevolg van die voorspellings natreen, se dan alte graag.
met 'n tevrede glirnlag: ,A, die weervoorspelling is weer soos
altyd verkeerd." Hulle vergeet egter dat die weervoorspelling
gister en eergister en die dag vantevore reg was.
Een van die hearnptes van die Weerkunde,kantoor verklaar
dat die rnense tog te geneig is om net die dae te onthou waarop
daar verkeerd voorspel is en dan die ander te vergeet.
(Die Burg-er.)

v.

A.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Sloot, slot, sleutel, is s.nwe. wat afgelei is van die ww. sluit.
Vul in onderstaande sinne s.nwe. in wat afgelei is van die wwe.
tussen hakies : As jy my gevra het om jou te help, sou ek jou alte graag
(help) vcrleen het.
Sy halfbroer het jarelank 'n (wreek) teen horn gekoester en
toe hy eindelik die geleentheid kry, het hy ·n bloedige
(wreek) geneem.
Ons het 'n lang (spreek) gevoer oor die saak.
Die kinder,(spreek) van Sneeuwitjie is algerneen bekend.
Die drenkeling het om (help) geroep, maar geeneen van die
ornstanders kon swern nie.
Jan kan maar geen (begryp) kry van algebra nie.
Daar was 'n nare (ruik) in die kamer.
Jy moenie jou vader se (gebied) verontagsaam nie.
Ons is met sterk (bind) van vriendskap aan mekaar verbind.
Die (gebied) van daardie paartjie is al driernaal in die kerk
afgelees.
Toe hy die (skiet) skiet, val die bok ook.
113

12. Na die aanv<~l van berocrte was sy ('>preek) heeltemal
belemmer.
13. Die firma het my bestelling hy s:ul\:kks ~11 (hre.:k) uitgevoer.
14. Dit was 'n (spring) in die duister, m<wr r,dukkig hct alle;,
goed afgeloop.
15. Ek het geen (kies) nie; ek moct maar tocst..:m.
B.

Wat is gewoonlik

alle~

op 'n ontbyttafel?
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I.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

(a) Het jy hom nie ge\ ra om i~'u te help me?
(b) Die armes is darem nie tc hcny nic.
(c) Waarom wou jy nic pro beer sing nie?
Vul in om te, te of niks:-My pa het die bedelaar be\·ed ........ -. trap.
Moenie so sukkel....
huilnie; jy het nie scergekry nie.
Ek het baie daarvan gchou ..... die motor ........ bc;,tuur.
]annie het gesoebat .......... saam
ga:m.
Het jy jou ouers getekgrafccr
jou or die stasie .
ontmoet?
. ............ jok, is Jarem m:.wr nie moni nk.
.. ........... skinder, is 'n slegte ge\voontc.
...~ ........... snark, is nie my gewoonte nie.
Hier is 'n bcsonder hoeienJe hoek
..... lee'>.
Is jy gereed .............. loop?
Jy hoef gladnie ............ jok nie.
'n Mens behoort nooit met iou bure
twis ni<".
Deur ............ koes, het die boksJr 'n opstoppt:r vrygespring.
In plaas van ........... swyg, hct hy die aap uit die mou gelaat.
Dis aan jou .............. wytc dat ek mocs riemspring.
Ons sal more begin ............ die lande om
. rloeg.
Ons huis word eersd<Jags ........... koop aangeHeJ.
Die huis langs ons s'n i~ nn11 .......... huur.
Ek was hanger en jy het my niks ........... etc gegee nic; ek
was dors en jy het my niks .......... Jrinke gegee nie.
Dis ................ verstaan waarom hv vir jou kwaaJ is.
\Vat hy voorspel het, hlyk reg
wees.
Toemaar, jy hocf nie . . .
\Tt't'~ nie; jy <;al <;p<"el-spPel ;;laag.
Ek het 'n hele paar keer prol--ecr
1--el, maar elke keer
was die telefoon beset.
Na 'n rukkie het &y van die verhaal begin .. . .
hou.
As ek jou eers begin ............. terg, sal iy nooit weer vir my
pro beer ............. terg nie.
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II. (a) Ek sal stlamgaan, as jy sD 'n rukkie wil wag (Voorwaarde:

Eng. ,if").
(b) Nettie sing graag as /wanneer sy in die bad is (Qewoonte;
Eng. ,when" /,whenever").
(c) Ek weet regtig nie wanneer dit sal reent nie. (Tyd en
onsekerheid; Eng. ,when").
(d) Wanneer het hy klaargekry? (Tydsvraag; Eng. ,when").
Kies as of wannecr:
I.

......... ek eendag ryk is, sal ek lang reise onderneem.

2.

......... kom jy ons weer besoek?
3. Kom se vir my ............... julle dalk besluit om 'n entjie te gaan
ry.
4. Die kadette moet vanmiJdag op die paradeterrein bymekaar
kom, ............... dit nie voor drie-uur rccnt nie.
5. Hulle sou vanmiddag op die paradeterrein bymekaar
gekom het, . . . . . dit nie voor drie-uur gereent het nie.
6. Ons sou jou op die stasie gaan ontmoet het, . . .. jy maar
net vroegtydig 'n telegram gcstuur het.
7.
'n mens in die stad is, vcrlang jy na die plaaslcwe.
8.
. die bom net 'n paar tree na die regterkant toe geval
het, was ek en my maat uuk die ewigheid in.
9. .. .......... daar 'n lig in die gang brand, is hullc tuis.
10. Ek wonder .............. die Smits weer vir ons kom kuier.
11. Die geneesheer het die verpleegster beveel om hom te bel
............... die koors styg.
12. Die beskuldigde sou sekcrlik vrygespring het, ............. hy net
nie so parmantig was nic.
13. Weet jy
}. II. Pierneef gebore is?
my pa dit kan bekostig, grwn ons aanstaande jaar 'n
14.
nuwe motor aanskaf.
15. Hy jok ............ hy sc dat hy nog nooit 'n leuen vertel het nie.
16. Ek kan uic onthou ............... dit laas gereent het nie.
17. Kan jy raai ...... ...... .. \\1 ereldoorlog III verkla::~r ga::~n word?
18. . ............. Jarmie nie so dikwels stokkics gedraai het ric, kon
hy speel-speel geslaa~ het.
19. 'n Mens m::~k so maklik aan die slaap .. ...
jy 'n vervelige
hoek lees.
20.
dit nie binnckort reent nie, sal die boere groot
skade ly.
21. . . . . . dit toe gereent het, sou die boere groat skade gely
het.
22. Dis onscker .......... die spelers sal aankom.
23. Ek kon jou die gelJ geleen het, .............. jy my net gese het
dat jy platsak was.
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24. Die onderwyser lyk vies ............. iemand die klaskamec
laat bilmegestap kom.
2.5. ............... het julle van sy sicktc gehoor?
III. (a) Twee bewerings: Hy het die bal geskop en ck het dit
gevang.
(b) Ontkenning van eerste bewering: lly het nie die hal
geskop nie en ek het dit gevang.
(c) Ontkenning van tweede bewering: Hy het die hal geskop
en ek bet dit nie gevang nie.
(d) Ontkenning van albei bewerings: Hy het nie die hal
geskop nie en ek bet dit nie gevang nie.
LET

OP:-Want~sinne

word soos volsinne behandel.

Ontken eers die eerste bewering, dan die tweedc bewering, dan
altwee:1. Die son het gister geskyn en ons het gaan swem.
2. Die jong het 'n bcsem gaan haul en die meid het voor die
deur gevee.
3. Hy het sy opstel geskrywe want hy wou vrocg gaan slaap.
4. Ons het baie mielies gewen want ons het vroeg gesaai.
5. Hy het 'n lang brief huis toe geskrywe en ons het die hele
tyd vir hom gewag.
6. Die atoombom is 'n wreJe wapen en alle nasies begeer om
dit te besit.
7. ]y kan op my reken want ek sal Jit gou vergeet.
8. My vriend het sy kaartjie gckoop en toe nog net die trein
gemis.
9. Ons hct vroeg opgestaan want ons hct die oggend mense
verwag.
10. Ek sal vir jou 'n brief skrywe, want my voet is seer.

IV.
1. Gee 'n opskrif aan die hand vir hierdie illustrasie.
2. Beskryf die landskap waardcur hierdie va kansiegangers op
die eerste prentjie reis.
3. Lyk hulle baie ge1nteresscerd in hullc omgewing?
4. Kyk hoe skrik hulle wakker. Wat het daar gebeur?
5. Waarin het hulle die ou maanhaar gesteur?
6. Wat le agter sy stert op die grond?
7. Wat stryk daar links van hom ncer?
8. Wat galop daar weg van die toneel op die agtetflrond?
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9. Wat doen die seuntjie op die agterste bank wat hy nie mag
nie?
10. Wat ontbreek aan die motor?

v.
A.

Soek al die bnwe. in stel 32 vraag IV.
LET OP:-'n bnw. se hoe iemanJ of iets is.
B. Lei 'n bnw. van elkeen van die volgende woorde af en gebruik
dit in 'n sin:moeJ, gebrui:l, skyn, Hyk, genoce, reen, wind, belang,
held, spraak, praat, moeg.
C. Wat sien jy alles in die klaskamer!
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I.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

(a)
(b)
(c)
(d)

Vandag is niemand afwesig nie.
Onlangs is my ouma oorleJe.
Toe ek geborc is, was my ouma al oorlede.
Onlangs was my ouma ernstig siek.
Vul in: is of was:My oupa ....
in 1890 gebore.
My sussie
.~ .. gister net siekerig.
My sussie . .. . .... gistcr operecr vir blindedermontsteking.
Ek ........ nag nooit in 'n operasiekamer nie.
,Die Enkeling" ......... deur 'n kleurling geskryf: S. V.
Petersen.
Sangiro ............ die skuilnaam van A. A. Pienaar.
Die twee karnallics
in die dominee se board betrap.
Die beskuldigde ..
ter dood veroorlleel.
In Nieu-Y ark
'n wolkekrabber Jeur 'n weerligstraal
getref.
Nadat die brug gebou ......... , . ... . . . Jie pad verle en toe
moes 'n nuwe gebou word.
Ongelukkig .............. om gisteraand nie tuis toe Jan-hulle vir
ons kom kuier het nie.
Nou-die-dag ............... haar moeJer skielik oorlede.
Lank gclede ................ c.laar 'n spook op hulle plaas gesien.
Ek hoop dat jy nag pedfris en springlewendig ........
Toe die dokter Jaar aankom, ........ my arm 31reeds gespalk.
Ek .............. nog nie .seker daarvan dat hy onskulJig . . .. nie.
Dit het gebeur toe ek nag ~ommcr 'n opgeskote knapie ............... .
In ons stad
ongeveer vy{tig per.sone aan rokkie1>
oorlede.
T
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19. Die Vrouemonument .. ....... alreeds voltooi toe my pappie
gebore ......... ..
20. 'n Praatjie deur ons skoolhoof ............... nou die aand oor die
radio uitgesaai.
21. In hoeveel tale ............... ,Somer" vertaal?
22. Die motor ........... dertig tree ver deur die trein gesleep.
2'3. Toe die pokkies-epedemie uitgebreek het, .......... .... ek al
geent.
24. Toe ons op die plaas ........ .. , het ek leer perdry.
2 5. ............ ,Burgers van die Berge" deur E. N. Marais of deur
Sangiro geskryf?
II.
Sy lag omdat iemand vir haar kielie.
Maak soveel sinne moontlik met Sy lag omdat ................. .

III.
Vul die regte voorsetsels in:-1. Gister het ek 'n brief .............. my ouers geskrywe.
Gister het ek 'n brief . .. . ....... huis geskrywe.
2. Ek het die brief ............ my vader geadresseer.
Ek het die brief . .... .... . Vlakplaas geadresseer.
3. Die onderwyser is baie kwaad .............. jou.
Hy is kwaad . . .......... jy nie jou werk gedoen het nie.
4. Mencer, dink .... .... ... u belofte.
Wat dink jy ... .. ... daardie spektakel?
5. Die mense sal .................. haar lag met daardie verspotte rok aan.
Ons het ons slap gelag . .. . ...... die grap.
6. Sy is maar altyd so skaam ............. vreemde mense.
Sy is nou skaam ............... wat sy gisteraand gese het.
7. Jy moet jou ma Hewers .............. vergifnis vra.
Die vreemde oom het . .. ........ ons welstand gevra.
8. Gaan roep gou ............ Piet.
Toe hy begin sink, het hy angstig ............... hulp geroep.
9. Hy het ........... my geskop maar my nie geraak nie.
As jy nie ophou nie sal ek ............. jou skop.
10. Die by sal jou steek as jy ............... hom slaan.
Omdat hy nie wou hoar nie, het ek .............. hom geslaan.

IV. Verdeel in versreels, gebruik' hoofletters waar nodig en vul die
leestekens in:·was jy 'n rosebloesem en ek die roos se geur hoe heerlik
deur die lewe steeds random jou te swewe beswymend aan
jou boesem betower deur jou kleur was jy 'n rosebloesem
en ek Jie roos se geur.
(Uit: Gedigte deur A. G. Visser).
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V. Qee die regte vorme 11an d1e tterlede deeluoorde tussen hakies:
1. Met 'n (verbaas) uitdrukking het hy Jie tjek ontvang.
2. Hy het etlike (misluk) pof<ings aangewcnd om die gewig op
te tel.
3. Wie is jou broer se (\'crloof)?
4. In die agtcrbuurt word 'n meru, getref deur tulle (verwaarloos) tuintjics.
5. Nou lyk die (verf) hui<> \Wer orJentlik.
6. Hulle se OilS leef in 'n (\'erlig) eeu.
7. Ons het die paddas met (huh~) .spdde probeer \'ang.
8. Ongelukkig het hy nie die (vercis) aantal punte in Jie
eksamen hehaal nic.
9. 1\.'a die uitslag van die eksumen hct die (tdeur:;tel) bndidatP
druipstert vcrdwyn.
10. Die (uitput) rcisiger het gou aan Jie ;,bap gera 1k.
11. Uitcindelik i<> duardie (slyp) Jief tug agter slot en grendel.
12. (Doen) sake het geen keer nie.
13. (Giet) ystcr hrLek baie mukliker as staal.
14. Toe die poskantonr afgel--ranJ is, was sy sommer uog 'n
(opskiet) bakvissie.
15. Hoar hoe swets die (suip) skcpsd weer vunuand,
16. Ons (is) klasonderwyscr \Vas haie gewilJ nnder sy lcerlingc.
17. Op 'n (gee) oomhlik is 'n sarsic k leingeweer afgevuur.
18. Dr. Opperman is 'n (lx·lees) rcrsoon.
19. Die (ontslaar) aJministrateur was al hej.1ard toe hv anngestel
is.
20. (Steel) vrugte smunk gewoonlik vorentoe.
21. Wie is die (verdink) persoon?
22. ]are lank was die twee 1:-roers (sweer) vyande.
23. Dikwels dink die (jaar) ou vader terug a.m sy (vcrvlieg)
jeug.
24. Met (span) aandag het om die 'itlleiers Jopgt·hou.
25. Dis sbJelik om brood van (sif) meel te hak.
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I. Sit om in die verlede tydsvorm:
1. Ek wil maar net weet of ek rna~ saamgaan.
2. Die arm vrou was en stryk self h:1ar klerc.
3. Marie ondergaan 'n hlinJe,lerm-operasie.
4. Die stocpsitter sit en Jroom in sy gem:Jklikc :--tuel.
5. Het jy jou hondjie lief?
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6. Hoe verder hy hardloop, hoe moeer word hy.
7. Ons dorp se geskie-denis word deur prof. ~el in 'n hoe-k
beskryf.
8. Die jongmen;,e g.1an 'n entjie waudd.
9. lulle hoef nie voor sewe-uur te kom nie.
10. bie windlawaai loop en fluit in die huis.
11. Die radiopr.1atjie oor ,Goggas" word deur Jr. Venter
voorgelees.
12. Oupa-hulle bring die winten·akunsie aan die strand deur.
13. Die vakunsieGangers moet om vyfuur op~t.1an om die trein
te haJl.
14. Die heskulJi~de wurJ ter dooJ veroorJed.
15. Oupa word vinnig grys vunJar hy op die Jorp bly.
16. Sien JY die motor oor Jie bult verdwyn?
17. Die polisie ondersoek die inhaak, maar hulle kan geen
aanduiJings vind nie.
18. Ons moet die r.1piere in die snipperrnandjie gooi en dit dan
gaan verbranJ.
19. W anneer ek vaak is, gJap ck uanhnudend.
20. NiemanJ hoor die remme knars nie.
21. Ons sukkel en sukkel Jog ons bn nie die patroon uit die
geweer uitkry nie.
22. Ek her;,_en hom a,m sy rooi hJre.
.
23. DiP hedelaur vtJ die dame om vir hom 'n naalJ en garing te
leen.
24. Die vrede word eers ge~luit en dan volg hongersnood.
2 ~. Die sieke rnt>p net Jie verpleeg-.tertjie wanneer hy icts
nodig het.

II. Piet is ge-straf, omd.1t hy sy sussie gepla het.
LET OP: - Omdat moet onmiddellik deur die onderwerp gevolg v.-ord.
A. Verbind u!lder.,taande ~inne met omdat. Begin telkens met die
eente sin:
1. Mv broer en ek moes maar met Jllerlei werkies help. Werkvolk was destyLls baie skaJ.rs.
2. Ou \Vagter i;;; dood. 'n SLmg het hom gepik.
3. Eiers is 'n heskermende voedsel. Dit bevat waardevolle
prote'ines WJt spiere en weL'fsels opbou.
4. 'n Goeie voorraad minerJlestowwe soos kalk, yster en fosfor
is nodig. Dit bou bene, tande, spiere en die bloed op.
S. Gebruik die nuwe soort liddoringsalf. Dit l.1at eelte en
liJJorings wortel en tak opdmog.
6. Gebruik T. C. P.
Dit is wel meet as nc>t 'n ont.smettingsmidJel.
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7. Sarel kan am per nie loop nic. Hy is &o vet.
8. Die Venters het hulle motor verkoop. Hulle wil 'n huis
laat bou.
9. Die bye het my boetie lelik toegetakel. Hy het die blare
van geelwortels by die nes gaan stukkend vrywe.
10. Petrus se pa het hom gelooi. Sander toestemming het
hy met die motor gaan ry.
11. Servaas is vandag afwesig. Gisteraand het hy groen appel,
kose gaan steel.
12. Ons tennisafrigter is 'n puik speler. Gereeld ocfen hy.
13. Jy sal more vaak wees. Vanaand bly jy te laat wakkcr.
14. Die motor bet omgeslaan. Veels te vinnig het die hestuurder om die hoek gejaag.
15. Die osse het rusteloos geword. Hulle het 'n Ieeu geruik.
16. Die elektriese ketel het my 'n skok laat kry. Daar was 'n
kortsluiting.
17. Pa was woedend. Die bediende was parmantig teenoor Ma.
18. 'n Mens kan nie aan die anderkant van die rivier kom nie.
Nou-die-dag is die brug weggespoel.
19. Dr. Smit is my swaer. Hr het met my suster gctrou.
20. Piet was vies vir my. Gi&teraand wou ek nic saam met
hom kattekwaad aanvang nie.
21. Beppie het geslaag. Die hele jaar het sy fluks gewerk.
22. Ek kan nie bioskoop toe gaan nie. Dis my beurt om die
huis op te pas.
23. Die klasmaats het vir Annie geterg. Sy het vergeet om haar
hare te kam.
24. Ons sal maar gaan slaap. Dis nou al baie laat.
25. Ons sal maar gaan slaap. Dis tyd om te gaan inkruip.

B.

Piet is gestraf, want hy het sy sussie gepla.
Herhaal bostaande oefening deur die sinne met want te verbind.
(Woordorde van 'n hoofsin.)

III.
2. (a) Spreek eers uit in lettergrepe en verdeel dan skriftelik volgens
die spelling:manne, parallelle, onmiddellike, katjie, badjie, baadjie·
baaitjie, paddatjie, bietjie, kouerige, verlange, Johannes.
growwe, lawwe, akkommodasie, apploudiseer, appelleer.
telegram, telefone, eksamen, ekskursie, definitief, propa·
ganda, netjies, koningin.
(b) Kap die voor- en agtervoegsels af:oorwinnaar, begeerte, herkoms, tevrede, verklaar, openbaar, ervare, onteer, verag, aartsdomheid, grysaard.
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boosaardig,
gemeenskap, sywaartse, vreesagtigheid,
plaery, maatjie, tweeling, onbetroubaarheid, onstandvastigheid. kwaadaardigheid.
(c)

V erdeel skriftelik in lettergrepe:
beginner, hervormer, verklaring, leeuwin, randjie,
pootjie, m~atj1c, bietjie, houterigheid, oorsese, tweede,
twci:rld, wewenaar, senuweeagtigheid, stormjaer, alleenlik, nieteenst~ande, teekanting, oenskynlik, gereelde,
tcntoonstdling, opmerkingc.

IV.
Beantwoord die volgende advertensie wat in die jongste uitgawe
van 'n Afrikaame tydskrif ~·erskyn het:- BETREKKING VAKA~T:
'n Klerk vir algcmcne k::mtoorwerk, veral boekhou, in 'n
algemenehandelaarsk~ntoor.
Meld salaris verlang, ouderdom,
kwalifikasies en onJervinding. Sluit ook gewaarmerkte afskrifte
van getuigskrifte in. Applikant moet tweetalig wees en aansoeke
moet die onJergetekenJe nie later as 1 Mei bereik nie.
]. ~el,
Posbus 234,
Nelspruit.

v.

A. Vul 'n werkwoord in:1. As hy smorens opstaan, ···-··- ..... hy eers sy hemp aan en dan
sy brock. Sy skoene ....!- .... ... hy laaste aan.
2. Saans ..'.U ....... hy eers sy skoene uit en dan sy broek en hemp.
3. Kees het later weer wraak .. .... . . op die ander bobbejaanmannetjie.
4. Ek \Tees ek het vanm6re 'n verkoue ..........
5. Jy moct jou das ............ voor jy uitgaan.
6. As 'n vriend in nood verkeer, moet jy nooit weier om hom
hulp te .. . ... nie.
7. M6re-oggend moet ons die bus om agtuur ....... .. . .
8. Die groat droogte het die boere baie skade .... ....... .
<l. Het die kinders tog nie alweer kattekwaad ........... nie?
10. Nadat die vyand jarelank weerstand ................ ,is hy uiteindelik
gedwin~ om wapens ............. te
11. Ek sal reelings ....... om 'n vergaJering vir m6re-aand
te .......... .
12. Hiermee wil ek die ontvangs van jou brief van 10 deser

13. Die gekweste leeu het in die bos in

l:Jl

14. Fanie was smoorkwaad toe die ander seuns hom so 'n
streep . .. . ...
het.
15. Toe die motor 'n entjie by my verby was, hoor ek skielik
die remme ............... .
16. Na die dogtertjie 'n ruk rondgerol het, het sy darem uan die
slaap ............. .
17. Hoe laat het sy toe v..tnm6re wakker ........... ... l
18. Ek sal my sekerlik versl..tap as jy my nie betyds kom
nie.
19. Wie sou daardie mi"daad ............ bet?
20. Skielik ......... daar 'n slang oor die pad.
21. Het 'n hy jou .......... ... l
22. Moenie vergeet om 'n passed op die brief tc ............ nie.
23. Waarom bet Hans Vlok 'n wrok teen Stefan .......... ?
24. Toe ons gaan swem het, het Pietie in diemoeilikheid .. .
2S. Sondag was die warmste dag wat ek nog ooit ...
. bet.
R.

Vertel 'n droom wat jy onlangs gebaJ bet.

36
I.

A.

(a) Leon het 'n grap vertel.
(b) 'n Grap is deur Leon vertel.

Sit om in die lydende vorm.
1. Iemand het ons afgeloer.
2. Verlede nag het die muisbond 'n paur hoenders gevang.
3. Nou-die-aand het die huisvader 'n paar seuns in die spens van
die koshuis betrap.
4. Opgewonde het die gehoor die sangeres toegejuig.
5. Slag vir slag het die doelwagter die hal misgevang.
6. Ek het die blomme self in die vaas gerangskik.
7. Die kankerlyer bet talle deskundiges geraadpleeg.
8. Eergister het mnt. Smit-hulle ons na bulle goue-hruilof
uitgenooi.
9. Verlede jaar het ons koring doodgeryp.
10. 'n Boef bet my rna in die straat beledig.
11. Ons prinsipaal het die kampioene gelukgewens.
12. Die klerk het my gekul.
13. Die vabonde het alweer die bedelaar uitgekoggel.
14. Die matrikulante het die nuwelinge ontgroen.
15. Sannie se ouers het baar nooit begryp nie.
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B.

(a) Voordat die drenkeling bygekom bet, het die lewensredders kunsmatige asemhaling toegepas.
Voordat die drenkeling bygekom bet, was kunsmatige
asemhaling deur die lewensredders toegepas.
Sit om in die lydende vorm:Toe ek vertrek bet, bet die dames alrceds eenhonderd pond
ingesamel vir die basaar.
T oc ons van plan verander bet, bet ons reeds reelings getref
vir die pickniek.
Nadat die jagter die bok geskiet bet, bet hy hom hui1- toe
gedra en afgeslag.
Voordat mej. Nel ons geroep bet, het ons klaar die werkies
verrig.
Toe die son ondcrgegaan bet, bet die volk reeds die laastc
skaap afgeskeer.
Nog voordat oom Jan oorlede is, bet hy t.y plaas verkoop.
Toe ek verlede vakansie op die plaas gekuier bet, het my
maat se pa alreeds vir hom 'n nuwe vragmotor aangeskaf.
Toe die eerste reens geval het, het die hoere al klaar hulle
landerye gebraak.
(b)

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
II.

(a) Hy vra: ,Het die klokkie gelui?"
(b) Hy vra of Jie klokkie gelui bet.

LET OP: -of druk twyfel uit.
Gebruik telkens of:-1. Hy vra: ,Gaan dit vamniddag reent ?" "
2. Die kanJidaat wonder: ,Gaan ek vanja-ar die paal haal?"
3. Sy staan en dink: ,Het ek die elektriese ketel afgeslaan ?"
4. Wie kan se: , More sal ek nog lewe?"
5. Pietcr het gevra: ,Gaan julie almal swembad toe?"
6. Raai: ,Gaan ek my wit rok of die hloue aantrek ?"
7. Boetie het my gevra: ,,Wil jy saam met my kom sped?"
8. Toe die hoeic om sy arms gesluit word, wonder die skelm:
,Gaan ek die keer weer uit die tronk ontsnap ?"
9. Die werkgewer het getelegrafeer: ,A~mvaar u die betrekking?"
10. Hy kon nie se: ,Dit is die waarheid", nie.
11. Die onderwyser het gevra: ,Hou julle van die moderne
kuns ?"
12. Die koper vra die klerk: ,Krimp hierdie materiaal baie ?"
13. Elke more wonder ek: ,Moct ek 'n sambreel saamneem?"
14. Gaan vra die winkelier: ,Het u nog van daardie lekkergoed
in voorraad ?"
1'1. Die rondloper le en dink: ,Het ek al tier,duisend myl ver
gestap ?"

125

16. Die moeder sit en wonder: ,Sal J.maie 'n ecrlike en pligsgetroue man word?"
17. Die tikstertjie vra: ,H et iem~nd mi ~kicn my handsak
gesien ?"
18. Pappie het van ver af geroep: ,Het julle die nuus gehoor !"
19. My maat fluister in my oor: ,\Veet julie vJn die poets wDt
ons vir hulle gaan bak ?"
20. Die gewonde vra: ,Sal jy my moeder Lwt weet w.wr my
graf is?"

Ill.
A. (a) Bewering: Stefaans het sy bock gevat en weggestap.
(b) Ontkenning: Stefaans het nie sy bock gevat en wegge~
stap nie.
Maak ontkennend : 1. Kerneels het die bal ra~k gevat en 'n drie agter die pale gaan
druk.
2. Jan het die hele dag in sy kamer gesit en Jronm.
3. Hy het die brief geskrywe en dit toe gaan poii.
4. Die aand het ek vroeg uitgetrek en gaan slaap.
5. Die veroordeelde het om genade gesmeek en geSt)ebat.
6. Jy moet goed wik en weeg voor jy tot 'n besluit kom.
7. Die Van der Merwe's sal ons kom haal en \veer huis toe
bring.
8. My rna het self die deeg geknie en l•eskuit gehak.
9. Toe ons aangekom het, het my hond getjank en teen my
opgespring.
10. As die lente aanbreek, sal die borne weer hot en bloei.

B.

(Teenstrydige bewerings): (a) Hy het die mes gevat maar nie die potlood skerp gemaak
nie.
(b) Hy het nie die mes gevat nie m<.Jar die potlood skerp
gemaak.

Se andersom : 1. Die jong het nie die hesem gaan h<.tal nie mJ.ur die meid het
die kamer uitgevee.
2. Die stoof het aangebly maar die kos het nie verbrand nie.
3. Hy het nie sy werk gedoen nie maar tog hoe punte behaDl.
4. Die kinders was nie ongchoorsaam nie. maar tog is hulle
gestraf.
5. Die boere het baie gesaai maar nie veel ge~oes nie.
6. Ons span het hulle uiterste hes gedoen maar nie die wedstrvd
gewen nie.
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7. Die boere het nie hoe pryse vir hulle produkte gekry nie.
maar die hauddaars het groat profyte gemaak.
8. Jakkals het hom sick gehou maar hy was nie regtig siek nie.
9. Die meisie was bJ.ie mooi maar sy het nie netjiese klere
gehad om aan te trek nie.
10. Ons het al oas gereedskap saamgeneem maar geen vis
gevang nie.
C. Vervang in bostaande sinne maar eers deur die deftige woord
dog en daarna deur en tog.

IV. Teken in 'n paar sinnetjies dk, sitt«lstes waarby die volgende
uitdrukk.ings te pas gebring kan t{'Ord: ~
1. Hoe meer siele, hoe meer vreugde.
2.
3.
4.
5.

v.
A.

Waar die hart van vol is, loop die mond van oor.
Dis nie om die hondjie nie, maar om die halsbandjie.
Nuwe besems vee skoon.
As jy nie self agter die deur gestaan het nie, sou jy nie 'n
ander daar gesoek het nie.

(a) In d..tardic voorstad woon net rykcs.
(b) In duardie agterbuurt woon net armes.

Qee die tcenoorgcsteldes:
1. Outa AJnnns is die luiste

skep~el wat ek ken.
2. Die muurtjie om ons erf is laer as julie s'n.
3. Hy was heeltemal gewillig om hand uit die mou te steek.
4. Ek dink d.1ardie vent is getrou.
5. My suster is getroud.
6. Ons hoofonderwyserr is 'n wewenaar.
7. Dis veilig om per vliegtuig tc reis.
8. Nu J..tardie heldhaftige optrede het sy liom nog meer
liefgehad.
9. Koor 'n cnkel kaartjie huis toe.
10. Gou het hy in die guns van die onderwysers geraak.
11. Die ondersoek wat die polisie ingestel het, was myns insiens
grondig.
12. Tot my blydskap het ek in die eksamen geslaag.
13. Pappie het my aangeraai om ecndag 'n prokureur te word.
14. Dis 'n alledaagse gebeurtenis om vliegtuie oor ons skoal te
sien sweef.
15. In ons nmgewing is die Engelssprekendes in die minderheid.
16. Die perd wat ek gery het, was regtig dooierig.
17. Die gasheer het die gaste koel ontvang.
18. Wat is die letterlikc hctekenis van .,duister?"
19. Gee Hewers 'n letterlike vertaling van die paragraaf.
20. Sal dit 'n geheime vergadering wees?
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B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Die sieke moet die gesonde dra.
Vul die teenoorgesteldes in:-Moenie jou nuwe klere aantrek nie; trek jou ...... ..
a an.
Ons het hot en ................. na my pa se sleutels gesoek.
'n Mens se uitgawe moet nooit hoer as jou .......... wees nie.
Van wyd en .............. het afgevaardigdes na die kongres
toegcstroom.
Die ongeluk was aan die beskonke bestuurder te wyte
maar aan wic was die reddingswerk tc ............ ?
Teenswoordig reis baie mense per vliegtuig, maar ............. .
was die ossewa die vernaamste vervoermiddel.
As kind was Albert baie sieklik, maar tans is hy .
Pryse word gewoonlik bepaal deur 'n toenemende aanbod
en 'n ................. .
My pa het die plan goedgekeur maar my rna het dit ....... .
Die stedelike bevolking weet maar bra min van die ... .
bevolking.
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I.
A.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

B.

(a) Die held van die verhaal is 'n kunstenaar (Manlik).
(b) Die heldin van die verhaal is 'n kunstenarcs (Vroulik).
Gee die teenoorgestelde geslag waar moontlik:-Sy vriend het hom 'n streep getrek.
My ~waer is 'n onderwyser by die Hoer-Jongenskool.
Ons buurman het sy slegte jong in die pad gesteek.
Hy is 'n sondaar.
~ .. "'
Ken jy die skrywer van hierdie verhaal vir se'uns?
Die prinsipaal'van ons skoal is oak 'n goeie sanger.
Haar peetoom is 'n oujongkerel.
Mejuffrou Pienaar is 'n lektrise aan die universiteit.
My neef wil eendag 'n akteur of 'n balletdanser word.
Net dames mag by die vereniging aansluit.
Daardie kalf behoort aan die outa.
Die gasvrou het die burgemeester aan die wood gestel.
Toiings wou he dat sy klonkie eendag vir die baas moes werk.
Die pianis is 'n bekende musikant.
Die kelner is 'n weeskind.
(a) Om watter redes het die werkgewers julle ontslaan?
(Meervoud).
(d) Om watter rede het die werkgewer jou ontslaan?
(Enkelvoud).
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Gee die enkelvoudsvorme :1. Die Franse en die Engelse het saam hulle vyande beveg.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Is julie ook lede van die verenigings?
Wie se speelgoed le hier op die stoep?
Ek het blou hemde en wittes.
Hulle gebede om reen is verhoor.
Sulke leuenaars het ons nog nooit teegekom nie.
Weens masels is die skoliere in kwarantyn.
Op die markte kan groente en vrugte, ook pluimvee en
suiwelprodukte gekoop word.
Smorens moet die vrouens vir hulle mans ontbyt maak.
Alle lede behoort hulle subskripsiegelde gereeld jaarliks te
betaal.
Onder die koeie is daar vettes en maeres.
Kyk na die voorosse. Sulke sterkes en grotes het julle nog
maar selde gesien.
Ons lewens word deur onbekende magte beheers.
Hulle a::mhiedings is van die hand gewys.
Sulke boewe heland vroeer of later in tronke.

II. (a) Vraag: Hoekom het jy vir my gejok?
(b) Antwoord: Omdat ek bang was dat u my sou wiks.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Beantwoord die volgende vrae :I Ioekom het jy so laat tuisgekom ?
Waarom het jy nie gese dat jy siek voel nie?
Om watter rede het jy vir Neels geklap?
Hoekom lag die twee dogters?
Waarom blaf die honde?
Om watter rede het die konstabel die fietsryer voorgekeer?
Hoek om is die vee so maer?
Waarom pla jy altyd jou boetie?
Om watter rede het hy tronkstraf gekry?
Hoekom is jou klere so verskeur?
Waarom drom die mense daar saam?
Om watter rede het jy die draadloos afgeskakel?
Hoekom is Piet en Gert nie meer maats nie?
Waarom is die trein laat?
Om watter red; het die werkgewer die klerk ontslaan?
Hoekom neem jy aan geen sportsoort deel nie?
\Vaarom lees jy nie meer boeke nie?
Om watter rede het jy streepsuiker gekry?
Hoekom is die ete vanaand weer laat?
Waarom hou jy nie van kool en spinasie nie?
Om watter rede het jy jou hare so kort laat knip?
Hoek om bly jy nie vanaand by die huis nie?
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23. Waarom is die strate in hierdie ou staJ ;,o nuu?
24. Om watter rede trek Slamaiers cers hulle skocne uit voordat
hulle in die kerk ingaan?
25. Hoekom gebruik dames lipstiffics?

III.
(a) Ek het na Jan gekyk. (Antwoord).
(b) Na wie het jy gekyk? (Vraag).

Stel die vrae waarop die gekursit•ecrde ·WoorJe J ie antwoord
kan wees.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Dis nou presies halftwee.
Ek gaan Pretoria toe.
Op 14 Desember vertrek ons strand tne.
Sy het die kaart met 'n potlood gcteken.
Sonder geld kan 'n mens niks koop nie.
Omdat Oupa siek is, het h.ulle die dokter laat ruep.
Die stouterds kom nou van die vrugteboord af.
Met die De Wets gaan Jit nag baic goed.
Daardie hoedjie kos drie ghienies.
Sx loop soheentoe.
Hy sal saam met sy ouers wildtuin toe g.1an.
Ouma hou van biltong.
Mnr. Kriel is tagtig jaar oud.
Ek kyk na daardie ou dronklap.
Ek kyk na daardie ster wat verskiet.
Lenie is verlief op jou broer.
Ons gaan kuier by my oom-hullc.
Sy is vir niemand kwaad nie.
Mammie het vir 'n spinnekop gcskrik.
Nog nooit het ek so 'n leuenaar teegekom nic.
,Gister" is deur C. M. van den Heevcr l(e~krywe.
Die piekniekplek is sowat twaalf rnyl hit>rvanJa:.m.
Party mense kan 'n water-aar met 'n mikstokkie aandui.
Ons luister na die radio-musiek.
Dis vandag 7 Augustus.

IV. Voltooi die volgende storie:-Ek sal dit nooit vergeet nie. Klaas Swarts WJs so sterk soos
'n Simson en vir geen duiwel bang nie. \Vaars:.-uwings het nie
gehelp nie, maar .............. .

v.
A. Maak afkortinge vir:namiddag; voor Christus: assehlief; blaJ ~y; by>·oorbeeld; eerskomendc; u dienswillige dil'naar; byvneg130

B.
C.
D.

E.

like naamwoord; meervoud; meneer; voorbeeld;
opmerking; myns insiens; mevrou; mejuffrou; laaslede; Kaapprovinsie; in sake; geteken; in verband
met; onder andere.
:-Joem die name wut gewoonlik aan die spelers in 'n rugby,
span gegee word.
Wie blaas die fluitjie?
Wie laat 'n span oefen?
Watter Afrikaanse woorde i.v.m. rugby ken jy nie?

38
I.

Vertel onderstaande gesprek aan iemand anders oar:Twee Slamaiers, Gammat en Abdoel, raak eendag op die
kaai aan gesels.
GAMMAT: Jy weet, Abdoel, hier waar ons nou staan, vangekmos
sommer eendag 'n vis wat vyftig pond weeg.
ABDOEL: Dis nog niks nie. Gister gooi ek my vislyn hier in, en
weet jy wat? Ek trek een van ]an van Rie beeck se lantern,
tjies hier uit, en die liggie brand nog.
GAMMAT: Jy dink tog nie ek sal dit glo nie.
ABDOEL: Maak jou vis vyf,en,twintig pond ligter, dan blaas ek
die liggie dood.
II. Begin met die sinne in die A,kolom en voltooi hulle deur 'n
geskikte sin in die B-kolom te soek:(a)

A.

1.

Die kos het verbrand

2.

5.

Sy pa het hom rottangolie
gegee
Die horlosie het gaan
staan
Die Sjinese eet nou gras,
bas en klei
Haar moeder is bedleend

(b)
1.

Die ou is smoordronk

3.
4.

2.

B.
omdat hy so onnutsig
was.
(b) omdat daar 'n droogte en
hongersnood heers.
(c) omdat sy aan kanker ly.

(a)

(d) omdat die huisvrou 'n
boek gesit en lees het.
(e) omdat hy vergeet het om
dit op te wen.

(a)

omdat hy kaalkop perd,
gery het.
(h) omdat dit in 'n vreemde
taal geskryf is.

Die prospekteerder het sy
gesondheid ondermyn
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3.

Jan het sonstraal gekry,

4.

Die gaste het nie opgedaag
nie,
Ek kon die bock nie lees
nie,

5.
Ill.
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

omdat hulle op pad teespoed gehad het.
(d) omdat hy te lank in die
trope vertoef het.
(e) omdat hy na die dunnek
tannic gevry het.

(c)

Vul die ontbrekende voorsetsels in: Die vergadering hct presies ................ hal fag begin.
Ek dink te veel ............. my ouers as ek aileen is.
............... die einde van die kwartaal sien die skoliere uit ....
die vakansie.
Ek hct die lig nie . ..
. opset afgeskakel nie, dit was ..
abuis.
As jy hik, moet jy net scwekeer ............ Jie huis hardloor.
Die Natalse skole sluit vanJag .. .... .... .. 'n week.
Die meeste skoliere het , Martjie" .. . . ... ,Die licks"
verkies.
Toe die klonkie ............... die plaas aangekom het, het hy geen
skoene ....... ... . . sy voete gehad nie.
In die winter het ou Johnson gewoonlik 'n sE>rp ............
sy
nek gedra.
Ek ken haar ........... haar bg.
Saans luister ons graag .. ..... .. . die radio-musick.
Kom, ons ry . ... .. . . die opgaardam.
Sclfs die slagters was vies ......... die vleiskontroleurs.
Maeder het 'n verband .......... my seer been gedraai.
. ............ kos kan geen mens lewe nie.
Ons het ....... .. . Glen gaan pieknick hou.
Bettie was been-af .......... Pieter, en hy .. .... ..
haar.
Elke skolier 1::-ehoort .. . ...... sport decl te neem.
More gaan ons ................ die plaas, wantons gaan die vakansie
................. my tante-hulle deurbring.
Anton loseer ................ sy oom en tante.
............... ontbyt haas hy hom om . ......... die skoal te kom.
Jok jy nie .............. my nie?
Daar sit vier kaartspelers .. ....
die tnfeltjie.
Die more ................ die geselligheid was ons almal vaak.
Die tweeling trek ........... dieselfde marrier aan.

IV. Jy het jou moeder die volgende gcsprek oar die telcfoon
hoar voer. Vul in wat aan die ander kant gese k Hallo! ......... .
0 is dit jy Lenie! ....
En toe, wanneer het julle teruggckom?
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Hoekom dan so laat eers?

Ta.

jJ., ek vt:rstaan.
'n Lekb.md! Dis 'n naarheid.
jJ, dis een gduk.
En waar wa~> dit?
0, dit sal lekker wees. Sal ek vir Sampie stuur om dit
te kom haal?
Was die vis volop?
En wat het julle alles a::mgev:mg?

]a.

Ja.

Regtig?
0, die jlmgspan darem!
Lucie het mos waterpokkies gekry.
Sy WJS mJar net tien dae &iek. .................... .
Nee, niemanJ nie ............ .
Ons sal gou vir julle kom kuier, hoor Lenie. Is jy
vanmidJag by die huis?
Nou, dan kom ek 'n bietjie inloer, hoor .................. .
Tllt '3iens:

v.
A. Ven.·ang maak deur 'n tekenender woord:1. Die messclaar maak 'n huis.
2. Die boer maak 'n sloot.
3. Sy \TOU maak 'n trui.
4. Vir more moet OilS 'n lmart van Europa maak.
S. Die twee lJnJe het oorlog gemaak.
6. i'Jou het hulle \Veer vreJe gemaak.
7. Die regering hat 'n hrug oor Jie -rivier maak.
8. My suster kan goed koek maak.
9. ~a lang onderhandelings het hulle 'n ooreenkoms gemaak
oor die toekoms van die kolonie.
10. Ons moet cersdaags 'n besoek by ons bure g,mn maak.
B.

Qee die juiste vertaling in Afrikaans van put of make of die

samestellings daan•an:

1. (Put) assehlief Jie elektriese lig af.
2. (Put out) assehlief Jie lamp; dis nou allig.
3. Moenie raas nie; jy (put off) my.
4. As jy jou wil (put out), kan jy maklik slaag.
5. (Put) assehlit>f vir my suiker in die koffie.
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6. Miskien sal Her manus nag eendag 'n goe1e boer (make).
7. ]y moenie vir my so (make) skrik nie.
8. Se vir die meid sy moet dadelik die beddens gJan (make).
9. Die voorsitter het belowe om die ontbrekende bedrag
(make up).
10. Ek is van plan om 'n beter (make) motor te kry.
11. Stienie (made) 'n goeie vrou vir die au man.
12. Jy (make) my nou net bg.

39
I.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

(a) Verlede tydsvorm: Ek kan nie betyds klaarkom nie.
(b) Teenwoordige tydsvorm: Ek kon nie betyds klaarkom nie.
Sit om in die teenwoordige tydsvorm :Ons wou hom nie beskuldig nie.
Ons kan hom nie beskuldig nie.
Ons mag hom nie beskuldig nie.
Ons moes hom nie beskuldig nie.
Ons sou hom nie beskuldig het nit?.
Ons bet hom nie laat beskuldig nie.
As ek maar daarvan geweet het, sou dit nie geheur het nie.
Mag hy gespaard bly om die vrugte op sy arheid te pluk!
Wie wou nou reserwe wees!
Bulle moes baie harder gepraat het.
Kon jy nie vir my gewaursku het nie?
Sou dit gehelp het as ons daarby was?
Het oom Piet hom werklik laat gebruik deur die oproermakers?
Moes hy nie die woord met 'n hoofletter geskrywe bet nie?
Jy moes dadelik om ykskuus gevra hct.
Destyds mag 'n mens dink wat jy wou maar nie se wat jy
wou nie.
Almal wat wou, kon saamspeel.
Ek wou ook aandele koop, maar ek kon nie meer 'n enkelc
in die hande kry nie.
In die koshuis mag ons nie gaan slaap wanneer ons wou nie
en nie opstaan wannccr ons wou nie.
Jy moes hcelagter gespeel het; dan sou ons span nie verloor
het nie.

II. Die kondukteur vra die dame. Haar :-;itplek is 1:-espreek.
Die kondukteur vra die dame of haar sitplek bespreek is.
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V erbind onderstaanJe sinne telkens mel. of:-1. Die argitek twyfel. Die pryse van huise gaan binnekort

daal.
2. Gaan kyk gou~gou. Daar is pos in die briewebus.
3. Dis onseker. Motors gaan so goedkoop soos voor die
oorlog word.
4. Wie wect? Dit gaan vanmiddag reent.
5. Niemand kon my se nie. Dis beter om met die ou pad te
ry.
6. Het julle al gehoor? Die inkomstebdasting sal vanjaar
verminder word.
7. Die prokureur wonder. Sy vrou sal betyds wees.
8. Ma wil weet. Ons gaan nog vanmiddag 'n cntjie ry.
9. Het julle al verneem? Dit is verbode om 'n kamera saam
te nec1n.
10. Hct jy gehoor? Dit is waar dat daar more 'n sonsvcrduis~
tering sal wees.
11. Ek sal self gaan vra. Jy kan die hondjie saam met jou in die
kompartement neem.
12. Het jy al daaroor nagedink? Jy gaan die betrekking aanvaar.
13. Ek is nie seker nie. Ek het alreeds daardie rekening vereffen.
14. Dis moeilik om te raai. Daardie kock is swaarder as drie
pond.
15. Die polisic het nog nie laat weet nie. Hulle het die gesteclde
goedere opgespoor.
16. Jy moet dadelik vir Gert bel om te se. Jy wil die duiwe he.
17. Hy het nog nie gctelegrafeer nie? Hy het sy bestemming
vcilig bereik.
18. Oupa sal skryf. Ons kan die vakansie by hom gaan deur~
bring
19. Sal jy die bure vra? Hulle sal na die hondjie kyk solank
ons met vakansie is.
20. Ons wonder. ]annie sal weer eendag kan sien.
21. Ek het nog nie gehoor nie. Die inbreker is betrap.
22. Het u al besluit? U gaan die motor van die hand sit.
23. Ons kon eenvoudig nie tot ooreenstemming geraak nie.
Ons moes die stap doen.
24. Oom Piet het vir Hannes gevra. Hy sal bclowe om die brief
voor vyfuur te pos.
25. Het julle al gchoor? Dit is besluit dat elkeen se eie piekniek~
mandjie moet saambring.
III. (a) Ek het huis toe gegaan, omdat (daar, aangesien, deur•
dat) dit gereent het.
Ontkenning: Ek het nie huis toe gegaan nie, omdat
(daar, aangesien, deurdat) dit gereent het.
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(h) Bewering:

Ek het my samhreel suamgencem, alhocwcl (hoewcl, ofskoon) hy my gewuarsku het.
Ontkenning: Ek het nie my sambreel saamgeneem nic.
alhocwcl (hoewel, ofskoon) hy my gewJarsku het.

A.

Maak die t•olgende sinne ontkennend :-

1. Die seuns het laat opgebly, omdat hulle die volgende dug
moes eksamen skrywe.
2. Die gctuie kon in die hof verskyn, daur hy bewustdoo<; was.
3. Die misdadiger het sy lewe verbeter, hocwel hy tronkstraf gekry het.
4. Die pasient het gesterwe, ofskoon die Jnkter 01)r hom gegaun het.
5. Hy het die woorde teruggetrek, alhoewel "Y !ewe in gevaar
was.
6. Hy bet moeJeloos geworJ, JeurJat so veel men-;e hom mDeJ
ingepraat het.
7. Hy bet die sauk stilgehou, a:mge"ien Pier sy neef is.
8. Hy bet mooi skoene aangehad, omJut hy 'n skoenmaker is.
9. Die gaste het die party gcniet, daur volop drank verskaf is.
10. Hy bet sy plan luat vaar, ofskoon hy huie teleurgcstdd was.
11. Hulle bet hom as spreker gekies, alhoewel hy 'n tnespraak
gemaak bet.
12. Ek wil suamgaan, omdat ek nie van dans hou nie.
11. Hulle het met mekaar bakU, dcurdat huiiL' so veel van
mekuar gehou bet.
14. Die prefek het sy maats gestruf, hL)C\Vd dit hom haie onpopuler gemaak bet.
15. Ons het vinnig gery, omdat 'n Jorp nuhy was.

B. Kies die beste woord:
1. Die gras was al lank, (hoewe!, omdat) ons dit Jie V<)rige
week gesny bet.
2. Die gras was nog nie lank nie, (hoewel, omdat) nns dit die
vorige week gesny het.
3. Piet Vermeulen het in sy eksamen geslaag (of.<;koon, omdat)
hy so hard gewerk get.
4. Piet Vermeulen het nie in sy eksamen gcslaag nic, (ofskoon,
omdat) hy so hard gewerk het.
5. Hulle bet rusie gemaak met mekaar, (ofskoon, deurdat)
bulle op dieselfdc meisic verlief is.
6. Niemand is bcsecr nie, (hoewel, daar) die motor erg beskadig is.
·
7. Die oes is nie veelbelmvcnd nie, (ofskoon, daar) ons mooi
reens ~ehad het.
8. Hulle bet hom van die bvajongstreke be'lkuldig, (hoewel,
omdat) hy glad nie eers daar \vas nie.
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9. Ek huu
praterig
10. Ek hou
pruterig

nic v.m Jan nie, (hoewel, omdat) hy so grootis.
van Jan (hoewel, omdat) hy nie altyd so grootis nie.
-

IV. Kies telkens die regte waord tussen hakies en beantwoard die
vrae oar anderstaanJe beskrycu.'ing wu,t uit Radio-Week ver·
kart is:Die mens wil nie graap pyn (lenig, verduur, uitskakel) nie
en daar is bewyse dat hy geJurenJe sy ontwikkeling pogings
(gesock, bedoel, aangewend) het om tandpyn te lenig.
Die llindoes was van (mening, twyfel, blydskap) dat die pyn
veroorsaak is deur die (knaag, krioel, nics) van 'n wurm. Om
van die wurm ontslae te raak, het hulle (allerhande, sieklike,
knetterende) voorskrifte gehaJ. Baie van hicrdie midde1s was
(nooit, icts, niks) anJert> as "bygeloof nie; bv. om 'n donkie te
soen, of urn die kop van 'n jong padda te hou teen die tand wat pyn.
Tans (besit, beskik, verdra) die tandart'3 oor 'n groat ver·
skeidenheid verdowingsmiddels. llipnose i'3 ook deur die eeue
heen, veral in die Ooste, (gebruik, aangeskaf, verwyder) as 'n
middel om pyn tc verdoof.
Eter was een van die vier stowwe wat die omwenteling in die
gebruik van pynlose tandtrek laat plaasvind het.
Die eerste &puitnaald, soos hy vandag gebruik word, (was, is
word) deur Van Neuner in 1827 gebruik. Rynd van Dublin en
Wood van Edinburgh maak Jumpraak dat hulle die eerste was
om morfine met 'n spuitnaalJ toe te Jien (in 1843). Die gebruik
het hierna (misbruik, toegeneem, verspocl) en die spuitnaald het
ook baie verbeterings ondergaan. In 1860 is cocaine (vereffen,
ontgin, ontdek) en van toe af is vooruitg'lilg gcmaak met ver·
dowingsmiddcls.

1. Waaraan het die Hindoes t:mdpyn tocgeskryf?
2. Watter middels het hulle aangewcnd om van die pyn ontslae
te raak?
3. ~ocm nog 'n paar bygdowe in verban,.l met pyn of siektes.
4. Hoe t>al jy tandpyn behandel as jy ver van 'n tandarts af
woon?
5. \Vatter middels het tandetrek pynloos gcmuak?
6. Watter instrument is in 1827 ontdek, en dcur wie?
7. Van watter land is Dublin die hoofstad en watter nasie
woon d:1ar?
8. Waarop maak Wood v:J.u Edinburg aanspraak?
9. Gee moontlike opt>krifte vir bostaandc stuk.
10. Gee die \erkleinwoorde van: paging, wurm, bygeloof,
donkie, pa~..lda, tand, spuitnaald, verhetering.
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v.
A.

Gebruik in sinne of in 'n breer verband en omskryf dan die
betekenis •van :voet by stuk hou; op stuk van sake; hom uit die
voete maak; witvoetjie soek; voetjie vir voetjie loop;
op groat voet lewe; op goeie voet met iemand wees;
iemand iets voor die voete gooi; iemand die voet
dwars sit; op staande voet.

B.

Wat doen die onderwyser nou?
snuit, ens.)

(Laat hom bv. sy neus
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I.
(a) Toe ons vertrek het, was die lug betrokke. (Toestand in
die verlede.)
(b) Toe hulle van plan verander het, was hulle sitplekke al
bespreek. (Handeling in die verlede voor 'n ander handeling
in die verlede.)
Se of ons in die volgende sinne met (a) 'n Toestand in die verlede
of (b) 'n Handeling in die verlede, voor 'n ander handeling in die

verlede te doen het : 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Dit was die aangenaamste dag in my lewe.
Die dogtertjie was daardie dag ernstig sick.
Die mense was opgewonde oor die goeie nuus.
Toe ek aangekom het, was dit nog nie aangekondig of die
Maties die Aikies geklop het nie.
Dit was 'n koel aand toe ons 'n entjie gaan stap het.
Die beskuldigde was alreeds ter dood veroordeel toe sy
onskuld bewys is.
Dit was al laat toe Pappie tuisgekom het.
Ek was in my noppies met die fiets wat ek op my verjaarsdag
gekry het.
Die hele nag was dit so warm dat ek nie kon slaap nie.
Toe ons op die toned verskyn, was die misdadiger klaar
geboei.
Toe die brandweer daar opdaag, was die vlamme reeds
geblus.
Nog voordat ek klaar gespeel het, was die tee al gemaak.
Omdat Mammie so siek was, het ons maar Hewers die rit ·
uitgestel.
Deurdat die klerk so onbetroubaar was, het hy geen verhoging
gekry nic.
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15. Aangesien die deur gesluit was, moes ons my broer roep om
dit vir ons te kom oopmaak.
16. Die huwelik was al voltrek, toe die bruid uitvind dat haar
bruidegom 'n houtbeen het.
17. Dirk was 'n talentvolle seun.
18. Was die skare opgewonde toe hullc die vredesaankondiging
hoor?
19. Was die huis nog nie geverf toe julle ingetrek het nie ?
20. Was jou klere al ingepak toe jy verneem dat julle julle
planne moes laat vaar ?

II.
(a) Al die petrol het uitgelek, want daar was 'n gaatjie in die
tenk.
(b) Aldie petrol het uitgelek, omdat Jaar 'n gaatjie in die tenk
was.

Se op nag 'n manier:-1. Ek hou baie van honde, want hulle is sulkc gctroue diere.
2. Die vlei is die ene blomme, want dit het verlede week
gereent.
3. Hy sal slaag, want hy is baie leergierig.
4. Celliers het die Suid-Afrikaanse vlakte goed geken, want hy
was 'n landmeter.
5. Hy kan nie skryf nie, want hy het sy hande beseer.
6. Kosie moes 'n dag in die bed deurbring, want hy het te veel
groen appelkose geeet.
7. Die piekniekgangers moes vroeg vertrek, want Ji.s ver na die
berg toe.
8. My pa moet al sy tande laat uittrek, want dit vergiftig sy
hele gestel.
9. Daardie nag moes ons maar in 'n grot deurbring, want ons
het verdwaal.
10. Die babctjie het gekreun van die pyn, want hy het steek in
die oor gehad.
11. Die messelaar vocl vanaand doodmoeg, omdat hy die hele
dag hard gewerk het.
12. Die motor het gegly, omdat die pad die ene water en madder
was.
13. Die atleet het die wedren verloor, omdat sy voet geswik het.
14.· Die hond het begin hlaf, omdat hy 'n vreemdeling sien
aankom het.
15. Ek het skielik wakker geskrik, omdat iets by die venster
beweeg het.
16. Ons moes riemspring, omdat ons vir my ra 'n leuen vertd
het.
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17. In 'n bus staan 'n man vir 'n dame op, omdat dit nie goeie
maniere is om haar te laat staan terwyl jy sit nie.
18. Die man het dadelik die geneesheer ontbied, omdat sy vrou
sick geword het.
19. Jy hoef nie vroeg te gaan slaap nie, omdat jy heeldag gehoorsaam was.
20. Die saal het afgegly, omdat die dorpenaartjie vergeet het
om die buikgord vas te gespe.
21. 'n Seun moet sy hande uit die brueksakke haal as hy met
iemand praat, want dis goeie maniere om dit te doen.
22. Lena behoort speel-speel te gt>slaug hct, omdat sy skrander is.
23. Die bediendc het die korrie laat val, want hy is mos heeldag
aan die slaap.
24. Die huisvrou moes self die skottelgoeJ was, omdat haar
mcid spoorloos verdwyn het.
25. Smorens voel Corrie dof, want sy slaar gewoonlik met toe
vensters.
III. (a) Spreek uit:- r, br, pr, dr, tr, gr, kr, fr, str.
(b) Lees:1. Rina ry reguit na die rooi rante.
2. Braai, prooi, draai, tronk, grawe, kraai, fraai, vry, stry.
3. Ry drie tree om die draai.
4. Die vriende word gevra om die aand l:>y on;, te kom koffie
drink en vleis braai.
5. Die strooijonker het confetti or die bruid en hruidegom
gestrooi.
6. Jy moct krammetjics gebruik om die draad vas te kry.
(c) Spreek uit en maak sinne met:wa- waar; digte- digtcr; skrywe- skrywer; ligte -ligter; swaarde- swaarder; watte - watter; interessante-:---interessanter.

IV.
(a)

Se in woorde:(i) 4; 14; 40; 44; 18; 80; 88; 887; 1,001; 74; 444;
7; 995; 8,888; 12; 967; 1,000,000; 5,000,000.
(ii) ~: i; fj l; 151; 33~; 191!; 12~; 10~~0 ; 14~.
(iii)27-: 9-3; 12x5~ 60; 14--i--9~23; 52-10
- 42.
(iv) 2 vm.; 2.4 nm.; 4.15 vm.; 4.'30 nm.; 5.45vm.

(b) Gee die name van die geldstukke :}d.;

1d.;

;:d.;

ld.;

1Jd.;

2/-; 2/6; 5/-; £1.; .£1-1-0.
140

l~J.;

3d.;

6J.;

1/-;

V.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Vttl dre selfstandrge naamwoorde uun: As 'n mens leuens v~::rtel, is jy 'n 1 ..
Die eienaar van 'n winkel not:m ons 'n w ..
'n Dame wat sing, is 'n s ..... .
Iemand wat in 'n eksamen druip, word 'n d ........... genoem.
lemand wat vir niks deug nie, is 'n d .......... .
Die inwoners van 'n stud word s .......... genoem.
Mense wat 'n bestuan op 'n rlaus maak, no em ons b...... ..... ,
spottenderwys not:m ons hulk plaasj ......... .
Die persoon wat 'n lokomotief bcheer, word die m .............
gcnoem en word bygestaan deur 'n s ............. ; die persoon
wat 'n vliegtuig bcheer, word 'n ,·lieen ......... of 'n 1 .............
gcnoem.
As jy 'n misduad pleeg, word jy 'n m ........ genoem.
Pasicnte word dcur v. .. . .. orgeras.
Die suster van jou vader of mocder is jou t ..
lemand wat aan atletiek dcdneem, is 'n a ...... .
Mense wat met \'akansie gaan, hect v ...... .
'n Vrou wie se man oorlede is, heet 'n w ... .. .. , 'n man wie
se vrou oorlede is, heet 'n w ..... .
Mcnse \vat 'n wed~tryd Jophou, word t
. genoem;
dicgenc wat na 'n toesprauk 1ui <>ter, word die g. ... . ..... genoem.
lemand wat kriti;..eer, word 'n k. .. ..... gcnoem.
lemand wat buie slim is, worll 'n slimm .. . ...... geuoem;
iemand wat ~lorn is, heet 'n d . ... . en iemand wat lui is,
is 'n 1 .....
Die rersoon wat agter Jie stuurwiel van 'n motor sit, is
die h ...... .
Mense wat rei,;, word r. ..... genoem; dicgenc wat loop,
hcet v .. ... ... en die wat te rerJ ry, is p ..
Die inwoners \'an Frankryk, heet F... .... ; die van Engeland
is E . ..... .. . en die van Duitsl:md is D ... .
Kinders wie se ouers oorlede is, is w ..... .
Die man van my suster is my s ....
lemund wat icts bespreek, is die s .... .
As jy under mense volg, is jy 'n v .......... van daardie mense.
'n Leerling wat die mutrikula!:>ie-eksamen gaan aile, is 'n
m .....
Die persoon by wie jy werksaam i._, is jou werkg .......... .
Van iemanJ wat onrlede is, pruat jy as die o ...........
As iemand jou beJrieg het, noem jy hom 'n b ............. .
In Transvaal woon T.. .... .. ; in Natal woon ~ ............... ; in
die Oranje-Vrystaat woon V. ....... en in die Kaapprovinsie
woon K .....
'n Groot aantal mense bymekaar, word 'n sk ............ of 'n
m
.... gcnoem.
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I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

II.

Sit om in die verlede cyd~t·orm :Ek het 'n beurs, maar dis dolkeg.
]y moet jou huiswerk doen voordat dit tc laat i~.
Jy hoef nie so danig vinnig tc loop nie.
Die man en vrou vcreffen al bulle rekenings voor hulle die
dorp verlaat.
Waar voel jy die Joring in jou ,·oct steek?
Die deskundige oar grondvt>r~pocling deurreis die hele land.
'n Nuwe spoorwegbrug \Vt)rd oor die Oranjerivier gchou.
Party kampcerders le nag en gesels in hullc tente, terwyl die
ander so tekere gaan dat 'n mens hulle \Vie weet waar kan
hoar.
Die volk gaan sm6rens vroeg die koeie melk, terwyl Oupa die
vuur aansteek om kolfte te maak.
Eers srit die tuinier die grand om; dan hark hy dit gelvk.
Die dromerige meid laat die korries val.
Ek veracct weer om u vir die &akc<eld te he~..lunk.
Orals ~·aar die saak besrreek wo"'rd, word hv n~rJink.
Die twee nasies voer reeds jareLmk oorlog.
Boetie vra vir Pappie waarom die hondjies se <>tertc af)!:e~ny
word.
Ek het haie geld in die hmk - so dink ck.
Hy sluit eers die deur; d<Jn klim hy in sy motor en ry weg.
Skielik sien ek die gee! oe van 'n springhaas blink, neem
versigtig korrel en die skoot knal, maar dis mis.
'n Maund voor my vertrek hespreek ek my sitplek; Jan koor
ek my reiskaartjie, en daarna kan ck onbekommcrd wa~ tot
die dag wanneer ek die reis moet aanvaar.
As ek die boek deurlces, rauk ek so opgewnnde dat ek Jit
nie kan necrsit voor ek die laaste bladsy hereik nie.
Sodra sy die skool verbat, sal sy aansoek doen om 'n
betrekking us tikstt'f.
Punte word vir netht>id toegcken.
Danie \vord 'n spoggerige kc~rel.
Boere wat hulle plase liefhet, mot>t een vir e<"n wegtrek.
want hulle bn nic meer 'n behoorlike bestaan daarop maak
nie.
Dis 'n slim manier waarop die moord gepleeg \vord in daardie
speurvcrhaal.
Dit is die waarheid.
(a) Hy se dat dit die waarheid i~.
(b) Hy vra of dit die waarh<"irl is.
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Begin onderstaande sinne met (a) Hy se dat (b) Hy vra of:1. Ons span het die \Visselbeker gewen.
Lenie verjaar more.
3. Hy sal die bus nog haal.
4. Die vergadering viml moremidJa~ pbas.
5. Alle insittendes is ernstig beseer.
6. Sport geniet te veel aandag.
7. Dis teenswoordig moeilik om eiers in die hande te kry.
8. Die verkiesing sal tot 'n latere datum uitgc::.tel word.
9. Die Springbokke gaan binnckort weer oorsee toer.
10. Sy broer het lu,; om ingenieur te word.
11. Sy onthou nog die poets wat ons vir haar gebak het.
12. Die au man praat graag oor ::.y jeug.
13. Die poli,;ie ht't kom kyk toe die ongeluk plaasgevind het.
14. Niemand het dit gehoor toe die inbreker deur die vcnster
geklim het nie.
15. Sy suster hou daarvan om 'n mens te terg.
16. Dit sal nog lank duur voor die maan deur ons bereik word.
17. Piet gaan later 'n Jeep aanskaf.
18. Hulle bure gaan die volgende vakansie wildtuin toe.
19. Hy lees gr.ug poe:,ie.
20. Die skoal begin nag om agtuur smorens.
21. Die meid het \'ergt·et om die badwater warm te maak.
22. Hulle sal Saterdag gaan visvang.
23. Die dame \VJS gereed toe die huurmutor daar aankom.
24. lemand het die deur gaan oopmaak toe sy aangeklop hct.
25. Niemand het geweet waar die Smits woon nie.

III. Vul die ontbrekende worsetsels in:
1. Moenie nou
my praat nie, ek is hesig.
2. Ons moes 'n rukkie .............. Maeder wag.
3. Toemaar, ons lag nie .............. jou nie; ons lag ............... die
grap.
4. Ons het bcsluit dat ons ........... tien jaar ....... die ou skool
sou teruf,kcer.
5. Dit was lank ............... die eerste reens voordat daar enige
groenigheid verskyn het.
6. Gcrt het om herinner
.. die kere toe ons streepsuiker
gekry het.
7. Piet het vertd hoe verlief hy ............. Sybokkie was.
8. 'n Paar minute ........ middernag het elkeen . .. ... .... .. sy
slaapkamer gega:m.
9. ......... ete het ons orals .......... die plaas rondgeloop.
10.
.. 'n week gaan ek weer huis toe want die skoal hero pen
tien dae, en ek wil nag by my ouers kuier.
11.
die ou end trou \Vynand dus nie ................. Linda nie.
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12.
......... pad huis toe het Frikkie twce patryse geskiet.
13. Die ongeluk het presies ........... nege-uur plaasgevind.
14. Verlede Saterdagmore het ons
...... die rivier gegaan om
vis te vang.
15. Ek het die vis ... . .. . die Kaffer gegee om ........... die huis te
dra.
16. Ek sien uit daarna om ......... twee weke ............... die plaas te
gaan kuier.
17. Ons het die perd . .... ... .. d1e verkeerde manier gekniehalter.
18. Oie een motor was ... .... ... die verkeerde kant van die straat.
19. Meisies hou meer .. . . . katte as ......... honde.
20. Nid is nie danig populer .. .... ... .. sy klasmaats nie.
21. ,Die Leeus van Magoeba" is . . . .... E. N. Marais geskrywe.
22. Is ,Pelgrims" ..... dieselfde hoeiende manier as ,Toiings"
geskryf?
23. Plaasseuns trou gewounlik
...... die nooiens . . .... hulle
kontrei.
24. Hannie koester 'n wrok
..... Hansie.
25. Daar was toe haie ryp vrugte ..... .. . . die borne.

IV.
'n Vriend (in) wil graag sy (haar) Afrikaans verbeter en het
jou per brief gevra om 'n interessante Afrikaanse boek aan te
heveel. Koem die naam van die skrywer of skryfster en die titel
van die boek. Vertel net genoeg van die inhoud om die nuuskierigheid te prikkel.

v.
A.

Die voorvoegsel ver· dien dikwels om aan te dui dat 'n
handeling heeltemal voltooi is. Vgl. Daardie oefeninge
moor 'n mens, maar, ,Sy is helder oordag vermoor",
Soms beteken dit ,,verkeerJ" of het dit 'n ongunstige
betekenis. Vgl. Hy betsy vricnd verraai.
Omskrywe nou die betekenis of krag van ver· in die volgende
sinne:1. Ons het die o~gend woeg die huis verlaat.
2. By daardie gelcentheid het aldie meubel,; verbrand.
3. Die die£ is tot twee jaar harde arbeid vcroordeel.
4. Jy vermors net jou tyd.
5. Hy het al sy kanse verspcel.
6. Moenie my woorde verdraai nie.
7. Die trein vertrck om vyfuur in die oggenJ.
8. In Suid-Afrika word twintig miljoen sak mielies per jaar
verbruik.
9. Jy staan nou en stories vertel.
10. Die vee het die veld heeltemal vertrap.
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B.

l\faak sinne met die s.nu:e. :·
getjank, geraas, gelol, geskreeu, gesanik.
Watter gevoel druk ge· in daardie sinne uit?
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Vertel die t•olgenJe oar in dte indirekte r~de, beginnende met:
Ampie het vir ook Kasper gesc ......... .
,As die katel klJar is, wil ek ook nog 'n koskas maak, en as
Omie nie omgee nie, wil ek party van Omie se gereedskap ook
gebruik. Ek sJl Jit onbeskadig weer vir Oom besorg. Ek kan
enige ding mauk, Oom Kasper, dis vir my geen moeite nie. En
dan praat hulle nog van am bag leer, ek kry groat lag vir hulle".
Toe Booysen vir hom aanraui om nog 'n paar jaur met die
beslommernb te wag, sc Am pie sommer padlang;,:
,A nee, Oom Kasper, hoe praat Oom Jan so verkcerd!
Toe Oom vir my gehuur het, het Oom gese Jat ek my eie baas sal
wees, wanneer ek mondig is. Oar drie maauJe is ek self 'n
man, en ek reken so, dat elke man vir hom moet uitkyk vir 'n
goeie vrou. Ek kan g'n l't"ter in die hcle kontrt'i kry as Annekie
nie, Oom Kasper."
(Gewy-.ig uit Ampie die ?\feisiekind deur Van Bruggen.)

I.

II. Die kuikentjies piep, want hulle kry koud.
A. Verbind met want. Begin telkens met die eerste sin:
l. Ek het van die hoek gehou. Dit is pakkcnJ.
2. Hy gaan selde bioskoop toe. Die flikkering rnaak sy oe
seer.
3. Sy sing net in die b.1J. Haar stem is vals.
4. Die vleis is nog rou. Dit het nie lank genoeg gebraai nie.
5. My sussie het al twintig pond in die spaarb:mk. Sy spaar
elke maand 'n bedraggie.
6. Ons buurman se lig brand nog. Hy studeer tot laat snags.
7. Oom Piet loop nwt 'n kierie. Hy is al stokouJ.
8. Op Kersdug w<>rk my pa nie. Dis mos 'n vakansiedag.
9. Hulle is kwaaivriende. Hulle het rusie gemaak.
10. Ek versorg my tande gereelJ. Ek wil nie eendJg kunstande
he nie.
11. Teenswoordig lees ek gereeld die advertensies in koerante.
Sodoende brei ek my Wl)Ordeskat uit.
12. Ons onderwyser het gese dat ons ook kookboek-resepte
moet lees. 'n Mens leer op Jit! manier oak baie nuwe
woorde.
13. Outa Moses is b.1ie betroubaar. Hy het nag nooit iets in
die huis gesteel nie.
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14. Die blomme ts verlep. Die tuinjong het \ergeet om hulll"
nat te spuit.
15. Hulle kan nie 'n motor bekostig nie. llullc is maar so pas
getroud.
16. My ouma moet vcrsigtig met haar dieet wecs. Sy ly aan
hoe bloeddruk.
17. Die piekniek moct maar uitgestcl word. Dit begin alreeds
stuif.
18. Die dame J,cstee \'eel tyd aan haar hare. Sy wil graag netjies
lyk.
19. Hulle se die oujnngnooi '3it op Jit> hakoond. Sy sal blykbaar nooit trou nie.
20. Haar huwelik was regtigv. aar 'n verrassing. Niemand het ooit
verwag dat sy sou trou nie.
21. Hansie sleep vlerk by Tienie. lly is smoorverlief op haar.
22. Ons moes maar omdraai huis toe. Die rivier het oor die
laagwaterbrug gestroom.
23. Sy gesig is vol knoppies. Die muskiete het hom verlede nag
tocgetakel.
24. Die k.1mpioen verwaarlol)S sy werk. By geniet te veel
publisiteit.
25. Die werkgewer het hom ontslaan. Ily ht>t sy werk te veel
verwaarloos.
B. Die kui.kentjies piep, omdat hulle koud kry.
Verbind bastaande sinne die keer met omdat:-

IIL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

(a) Hulle sal haar nie as tikstcr aanstel nie, tensy sy eers in
haar eksamen geslaag het. (Lan~ pause vaar tensy.)
(b) Bulle sal haar ni.e as tikster aanstel tensy &y eers i.n haar
eksamen geslaag het nie (Kart pause.)
(c) Hulle sal haar nic as tikster aanstcl nie, of sy moet eers
in haar eksamcn slaag.
Se ap nag twee maniere : "Kiemand sal jou glo nie, tensy jy nnomstootlike bcwyse kan
aanvoer.
Jy sal nie slaag nie, tensy jy hard werk.
Julie mag nie bioskoop toe gaan nie, tensy jullc werk klaar is.
Ons span sal nie wen tensy hulle hard oefen nie.
Hy sal nie die vergadering hywoon nie, of hy moet van plan
verander.
My oom sal nie gesond word nie, of hy moet 'n operasie
ondergaan.
Niemand kan goed leer skrywe nie, tensy hy baie lees.
Daar sal geen verkiesing in Griekelmd gehou word, tensy
die vreemde troere eers teruggetrek is nie.
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Y. Hulle s.1l jou nie hoor nie, ten~:>y jy hard shee.
10. Die beesboere sal nie 'n bestaan kan maak tensy, daar 'n
middel teen knoppiesvel-sickte gevind word nie.

IV.
Vyf seuns van julle skoal is in die vakansie bymekaar,
het niks te doen nie en is dus uit op kwajongstreke. Skielik
stel die oudste voor om 'n motorkar in die straat te verwyder
en 'n entjie te gaan ry. Jy is heftig daarop teen en wil niks met
so iets te doen he nie. Beskryf die argument wat daar plaasvind.

v.
Kan 'n spook deur 'n toe deur gaan? (B.nw.)
Die huis staan al die hele vakan&ie toe. (Byw.)
Hoekom het jy my nie geroep toe jy hulp nodig gehad het
nie ? (V oegwoord.)
Toe, roer jou! (Uitroep.)

A. Watter rededele is die vetgedruktcs ?
1. (a) Kan jy die hoogte van die boom skat?
(b) Die verliefde jonggetroude noem sy vroutjie sy skat.
(c) !ewers op ons plaas is 'n skat begrawe.
2. (a) Roer jou tee anders sal die suiker nie smelt nie.
(b) 'n Mens gaan tog nie sander 'n roer jag nie.
3. (a) Ag! Jy is verspot.
(b) In jou opstel was daar ag spelfoute.
(c) 1\iemand ag die kaptein baie hoog nie.
4. (a) 'n Mens kan nooit weet nie.
(b) ]y is mos 'n mens, nie 'n dier nie.
B. Qebruik onderstaande woorde in aparte sinnc om die fuksieverskil
aan te toon : 1. Vat (a) werkwoord (b) selfstandige naamwoord.
2. Lewe (a) werkwoord (b) selfstandige naamwoord.
3. Sleg (a) bywoord (b) byvoeglike naamv.;oorJ.
4. Nader (a) bywoord (b) werkwoord.
5. Laat (a) hyvmord (b) hulpwerkwoord.
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I.
(a) (Natuurlik.) Die werk moet deur jou gedoen word.
(b) Natuurlik moet die werk deur jou gedoen word.

Begin telkens met die u·ooord tussen hakies : (Saans.) Die deure moet gesluit word.
2. (More). Die span sal gekies word.
1.
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3. (Saans.) Die deurc moes gesluit word.
4. (Gistcr). Die span moe~ ~ekie<J word, maar dit het gereent.
5. (Vinniger.) 'n Reis pd vliegtuir, kun nk Jaarl1een afgele
word nie.
6. (Vinniger.) 'n Rcis pcr vliegtuig kun daarheen nie afgde
word nie.
7. (Seldc.) My pa se motor mag deur iemanJ unJcrs hestuur
word.
8. (Selde.) My pu se motor mog deur icmand anders bc'ltuur
worLl.
9. (Dikwels.) Jy sal Jcur men!->t' bdcJig wortl.
10. (Nerens.) Die hoek kon gevmJ word.
11. (Dadelik.) Die doktcr moes ontHeJ word.
12. (Binnckort.) 'n Bock sal deur om onderwy<>er publiseer
word.
13. (EersJaags.) 'n 0;'uwe voorruud klerasi..: sal uatv.mg W•)rJ.
14. (Ter elfder ure.) Die voorsitter moes 'n under sprd::cr vir
die debar sock.
15. (\V eens die reent.) Die reb kan nic nwer per mutor
underneem word nie.
16. (Op Jie ou enJ.) Die geslepe dit:f &al lwtrap wnrd.
17. (Vroeer of lJter.) DaJrdit· hricf sal Jeur my be:mtwoord
word.
18. (Myns insiens.) Kinders mag nic deur hulk ouer~-. \·crwaarloos word.
19. (So teen middern:J~.) l )ic vyanJ moct aange\ al worJ.
20. (Nouliks.) 'n Mens kon die spreker hoar praat.

II.
Gaan vra vir Pa of nns nog vanmiJJag 'n entjie gaun ry.
(Eng. ,whether": onsekcrhcid).
(h) Roep vir my as die telefoon lui. (\'ooru•,wrJe; Eng. ,,it"
-- indien.)
Kics of of as:

(a)

1. Ek kan nie se ........ jy reg gehandel het nit:.
Sannie wil weet ............ jy Jic brief vir haar geros ht:t.
Roep maar nl't .. . ...... jy my hull' nodi~ hct.
\Vander jy nog ........... jy jou fiet<; moet vcrkoop?
Iemand h.an saam met jou hui~ :ne stap, . .. ..
iy bant; i<;.
Ongeluh.kig hct sy vergt'et ........ "Y soat in die kos gegnoi
het.
7. Ongelukkig hct sy nie gc\\ eet
. . sy tlie regte ~euse
gemaak het nie.
8. Ma wil weet ... ..
. jy die hot'nJ..:rs vet'Sl)ff( het.
9. Dit lyk vir my . ........ dit \'anaanJ gaan reent.

2.
3.
4.
5.
6.
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10.

jy j<Ju -;umbred s.1arngeneem het, ;.,ou JY nie uatgereent het nit>.
11.
.. . .. Jit Jie \V:larheiJ is, sal ek uie k:Jn se nie.
12.
. ..... Jit lank sal Juur vnnr die hongersnood oor sal wees,
kan niemand vonrspcl nie.
13. Iemand moet tubblv
ons ouers miskien die aanJ
uit~aun.

'14. Ht't julie al verneem
Jk wcJstryJ nog SaterdagmidJan s:Jl pla.l'>Yind?
1'i. Ek s.1l iou laat weet
die \'er~aJering uitgestel word.
16.
die vliei.;, .ier 'n .;;,·konde bter uitgesrring lwt, sou die
kneel h1)l11 getref lwt.
17. I let jy ul ~ehoor
dit \Vaar is Jut hulle \'erloof is!
18. Dit skvn . .
die b~skulJigde tng die Jjpfstal geplccg het.
19. Bet jv al l'e~luit
... jy m(m: met ons sal saamgaan?
20. Onm Pkt sal iullc he:vJ., laat \Wet
hy miskien
uitvinJ ,lat hy nie kan ~.1amgaa'1 nit·.
21. Het jy ,Jie liOUf ~~C\T.l ........ jy more vrod:r huis toe mag
~nan?

E~ kan jou die hoek lcen .. .
jy dit nic elders kan kry nie.
23. Hettie i-; bekommerJ om te weet
... sy in die e~samen
~eslaa~· ht:t.
24. Sy ~al o;oveel gelu~kiger wees ........... "Y t•ers gehoor hct
......... sv h die t'ksamen gesluug het.
25. ~iemanJ kan vnorspd
' .. Jie nnderneming 'n sukses
gaan Wt't'" nie.

22.

III.

A.

Kit's: jy, jou, jou(n)e; julle; julie s'n of u.
1. Kereltjie, ...... mnet in . •
spoor trap; ck wiks vir

2.

3.
4.
5.
6.
7.

R.
9.
10.
11.

12.
1i.

as . ... .. .. weer jnk.
vaJ--onJ! llaur lnnt
my alwecr :-,krik.
Annie, \\\.Hlt werk
p:1? · We~t ........... nie?
Mencer, . . . . baadjie is vol kryt.
Tan en Piet, . .
ffi(Wt \'anaand
rugl..,y-skoene
.skoournaa k.
Cert, waar het
., . .. hneJ veri nor?
Juffrou, het
nic die verkeerde handsak gcvat nie?
Die een J--ehoort tog nic a an .......... nie.
Ella, i" hierJie rn .. . .. .. ?
Pkt, ....... moet .. .. . . C:t>Jra.
'n }den~ moet . .
. ;,kuld g<.:redJ betaal.
Dn~ter, Jink . .
Jat 'n operasic nnJig .-::d wces?
~ee, ou rn:.:al
'. erpis . . .. ..... ; ek wou
nie
hcJrie[.( nie.
Kom,
Mt)l!terJ< ~:c•u ~dl ..
dr
kattekw:w,l moet boL"t.
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14. Hy se dat ............. meer rnoet lee~>.
15. Kinders, is hierdie goed .. .... . . ?

B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
IV.

Dis my boek.
Die boek is myne.
Se op nag 'n manier:·Daardie motor behoort aan hom.
Daardie motor behoort aan Piet.
Is dit julle huis?
Dis hulle speelgoed.
Dit behoort aan haar.
Is dit u tikmasjien?
Dis ons gereedskap.
Hierdie uitveer is joue.
Die erf bchoort aan niemand nic.
Daardie handdoek behoort aan Annie.

Sou diere ook kan droorn? Indien wel, dan is hulle seker
ook baie gelukkiger in hulle droomwereld as in die werklike
lewe. Vertel watter lastc hierdie donkie ulmal in die werklike
lewe moet dra en wat hy, volgens ons kunstenares, gedroom het?
Het sy droom uitgekom? (Sten prentjie op volgende bladsy)

v.

Die hoofstad van Frankryk is Parys. In Parys praat die
mense Frans.
Vul die ontbrekende woorde in:1. Die hoofstad van Engeland is
In ............. praat die
mense ........... .
praat die
2. Die hoofstad van ltJlie is ......... ... . . In
rnense ................ .
praat die
3. Die hoofstad van Griekeland is .. .... ... . .. .. In ...
mense .......... ·-·h·
In . .. .. . . praat
4. Die hoofstad van Denemarke is
die mense ............... .
In ... .... .... ... praat die
5. Die hoofstad van Swede is
mense
In ... .... .... .. praat die
6. Die hoofstad van Noorwee is
mense ...... .
. ..... praat die
7. Die hoofstad van Duitsland is . .. . . . . .. In
mense ......... .
praat die
8. Die hoofstad van Pole is ... ..... .... .... In ....
mense ............. .
9. Die hoofstad van Rusland is .............. ... In ........... praat die
mense .............. .
10. Die hoofstad van die V.S.A. is
In ............. praat die
mense ............. ..
1~

11. Die hoofstaJ van Arg~ntini~ is
In ... ..
praat
mense ...............
12. Die hoofstad van Brasilie is ............. In
praat
mense ...............
13. Die hoofstad van Portu~al is ............ In
praat
mense ......... .
14. Die hoofstad van Belgi~ is . ... .. . . . In .......... praat
mense .......... .
15. Die hoofstad van Jie Unit: van Suid-Afrika is
................ praat die mense ............ .
16. Die hoofstad van ~ederlanJ is . .. ... ..
In die
praat die mense
17. Die hoofstaJ van 1:\ieu-Seeland is
In
praat die mense
18. Die hoofstad van Egipte is
In
.. praat
mense ............... .
....... praat
19. Die hoofstad van Finland is
In
mense ............ .
20. Die hoofstad van China is ........ .
....... praat
In
mense

die
die
die
die
In

die
die
die
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LET OP:-Verhale wat in die vcrlede gebeur het, word dikwels
vertel asof Jie dinge nou plaasvind (historiese praesens).
Daardeur word 'n aanskouliker voorstclling van die
gebeurtenis verkry.

Vervang in die volgendc passasie die tecnuoordige tydsvorm dcm
die verlede tydsvorm mn die u·erkwoord: Dis middernag en onheilspellend is die stilte wat in die
kloof heers; geen luggie trek, geen blaartjie rocr nie. Stil soos
die nag, roerloos soos die rotse om hom heen le Sluip, die luiperd,
en wag. Die katoc is wydoop, die ore gespits en gedurig snuifsnuif hy die lug. Hy is honger, maar voordat hy handelend
kan optree, moet hy eers die ruik van sy prooi kry en daarvoor
is die nag nog te stil.
'ri Uur gaan verby; twee ure, en nog le die luiperd en wag.
Eindelik begin daar 'n lnggic oor Jie vlJktes trek - oor die
sandduine en teen die helling van Llie berg op, en meteens kry
Sluip die ruik waarop hy wag. Hy kwispel so cffens sy stert en
lig die fraaigevlekte liggaam van die grond af op. So staan hy 'n
oomhlik die luggic en snuif; toe, met J:.uigsame liggaam laag teen
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die gmnu gedruk., begin hy uie bobbejaun te bekruip. Dis alles
nog stil in die kloof, alle~ uoodstil, en 'n ~lupenue bobbcjaJ.n maak,
ueur af en toe Sd.g te kreun, Jie t-.'tilte nog stiller. Die luiperd is
al wat in daardie kloof roer; m . wr waar hy tussen die rotsblokke deurvleg, is hoegenuamd geen geluid nie- nie eens die
gekraak van 'n takkie of die ritsel van 'n blaartjie om die slapende
trop te waarsku nie.
(Cit: Kees t•an die Kalahari, Jeur Hobson.)
\X! atter van die t wet· vorme verkies jy?
II.
Sannie huil, want haar ouers wil haar nie bioskoop toe
laat gaan nie.
Maak soveel sinnc as muontllk wat begin met Sannie huil,
want ........ .
Ill.

V ul die ontbrekendc voorsct~cls in:-1. Jack Augustine het .~ ........
die venster
gespring,
nadat die kaffer vir Stoermck ........... die lewe gebring het.
2. Hy het net drie vingers
... sy regterhand.
3.
. jou ontwil sal ek dit hewers nie weer doen nie.
4. Hans Bok het nie . .... .. . . spoke geglo nie.
5. Moet ouers hulle kinJers ...... baie of .. . . ... min sakgeld
voorsien?
6. Die sonJaar bid ... ....
vergifnis van sy sondes.
7. Ek is nog ....... skool, maar my broer studeer . .. ......... die
universiteit.
8. Arme ou Johnson was tot sy dood verslaaf .............. drank.
9. Almal
......... die oud"te broer was aanwesig ............... die
graf.
10. Die rekening moes ........ 'n week hetaal word.
11. Ons vertrek presies .. ..
. ug due.
12. Kinders ...... . ses jaar mod volprys betaal.
13. . ........ weerskante \'an hom het 'n verpleegster gestap.
14. Die windjie het t-.kraal ........... die hoeke gewuai.
15. Ongelukkig het geeneen van ons geld .... .. ... ons gehad nie.
16. Soggens . . .... se,ve-uur moes ons opstaan.
17. Ek dink dikwels
. . ..... ... die dJ.pper soldate .... ... ..... die
sbgveld.
18. . ....... waarskuwing het die l..:eu die geweerdraer bespring.
19. Neels wou nie se ........... watter rede r,y klere so bemors
was nie.
20. Ons het ons swemklere a:mgetrek en uadelik ... ... .. die
baaiplek gehol.
21. ............. omtrent vyftig minute in die ysterlong het Gert
bygekom.
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22. Eers twee weke
23. Ons skoal sluit
24.

25.
lb.
27.

28.
29.

30.

Jte ungdw, ht.t hulk Jie lyk uitgchak.
die enJ vnn die ma,md.
Dit hct gebeur toe my oUN'E' .
verlof
Kimberlev
\\as.
Die kam:re~rJer.~ her ..
. -.lie \ m·r g,·,it t:t <,turies vertel.
.. .... , .. 'n maa:1J sal ck \Tert,en J1ar uuJ wt•e,.,
Bring mv grnete . . .
hor.< ,), lr a<; JY Wt t•r
hom
shy f.
Da~r w.l<; nt·t 'n p wr sk.rupie-,
w hten.
Uister mtW'> on:- JotJ . .. .. . Jag np'>taan.
Die arme k.inJt>rt)ies h:we
Jie knue want hulk her
nie ecrs sko.?ne
hullt· \ <•ek nie.

l\'.
Vertd 'n

jd~Jvontuur.

v.
<llls

I.p.v. ,Die ou was nie baie arm nit· maar baie r)k" kan
onk 1>e: ,,l!ie ou wa.~ nic brandarm niL· manr skatryk".

Qee tel kens die inse!}sJewe wrm: -

,1.
3.
4.
5.
b.

7.
8.
9,
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.

Sy w<Js glaJnic felik nie m::ar skoon.
Dit wu~; gee:1~in-; ':1 jong honJ:ie lllt' maJ.r 'n oue.
0 nee! Hy is nie 'n goeie klerK: nic; hy is sleg.
Al is Oupa sewentig jaar ouJ, lyk hy nog fris en lewendig.
L)ie was,~oeJ h ait· nat nie nuar droog.
O:r Jie pb"e i" ~ruentt· gocdkoop 101 wr in die ~tede is Jit
duur.,1
·
Vanj<Jar is Jie rrnotvec vet e11 clit· Ueh\ t'c' rna cr.
Smorea<> is Jie vee dun; ~J.ans 1" hulle dik.
Die vrugte is nog groen: hulle rchnorr al ryp te gewees het.
Toe e:.C Jie pakkie or~t:tel hct, wa.., Jit :1n,~ lig maar na ek
Jit 'n pJar myl ceJm lu:t, wa" Jit s'vnar.
Sy het 'n wit rok en 'n swart onrjJ.~ D.m):!e~uJ.
Party lernuene is soct; Jie a:1Jer i-; suur.
Die meJisyrH' WJ'> 1-(lud nie soct nie mu.,r :-uur.
Die ou ma < wa" al krom m.wr "Y vrod hvt nug regop geluop.
'n RukUe gelede wa-; Jit• l'ndw tter nug warm mnnr nou is
dit koud.
w .
'
Gistt>r was Jie knekhlik nn,! vol en w 'u is Jit leeg. J'
11y oe w.1s oop maar ~y hl't hnrt> toe gd~nvp.
Toe ons \'anm6re vcr:re:( hct, Wd" Ji: lig, madr tne on-;
vanaanJ terug•.;ekom het, wu'> .lit al donker.
Boetie het 'n nuwe ficts gekrv en ek 'n oue.
1\a Jie Ju~ se t:wk \\'.1~ ek moeg n• .ar hv W.t'> nog fris rn
lewendig.
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45
L
(a) Bedr)'lt'cnJe ~:urm: Die hoofrretek moct die klok lui.
(b) Lydende wrm: Die kink moet deur die hoofprcfek gelui
word.
Sit, soPer moondik, om in di~ lydcnde vurm: -

WAT DIE TIKSTER OP KA.::-\TOOR DOE~.
Mej. Snell moet elke oggend om agtuur die bus haal. Sy
mug nie ldter us h.:ltnegt• ..tan Jie kantourJeur klop nie. Dan
moet sv huar hoeLl afhJal en nphang vn die nodige werkregi~:>ter
teken.
Du..trna mod S} .iaddik rapier en potlood neem en m1 die
kantuur van die heo.tuurder ~a:.m. Daar moet ~:>y al die hriewe
stenogr.1feer, w.1t hy vir ha::.r diktccr. Dit Juur tot omstreeks
halfelf. Dan mag o.y 'n kwarticr pouseer om tee te maak en te
drink.
Hierna behonrt ;,y 'n begin te mJ.:k met die oortik van haar
snels;.__rii. Om eenuur sJl 'n vrienJin haar kom haul om sadm
met hdar in 'n kafee te g1an et'i". Hulk rna~ nie langcr as 'n uur
versuim uie. Om \ ieruur moet "v al die knrresponden-;ie aan
die kJntoorjonge ~ee um te pus. 'As sy da.1rmce klaar is, hoef
sy haar nie so Pn; te ha::.s nie en ~..1n sy L~P hadr gemJk alle'i regsit
v1r die voh(ende J::.~;.
Om halfvyf s::.l ;,y eers haar lipt.tiifie en poeit·rk W:lSSle 'n
slaggie haateer en dan &al h.wr vriendin haJr voor die kantnnrJeur kL~m ontmL)et. Da.trn..l sal sv die k.:ntour ~uu \ en~ee::.

II. Vul Jie ontbn:kcndc tt'otJrJ(e) in: 1. Die midies het so hon~ gt·~taan
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

'n mens die snte nie
kon by~nni nit·.
\'ir my is dit so bnk
dit breed is.
Jy moet o.o ~'OU
monntlik weer knm.
So wac:.r . . . padda mund dra.
Jy sal Of moet ~ies . .. . . rnoet de.:~.
Ily wil noc: kiet> ....... Jed.
~og Piet . . . .... Klaus Le~ JJar ir>ts van hegrvp.
Of Piet
. KlaJs ;,J 1 ·nnet Jriekwart srt·el.
meer .<de
meer Vtl't:L(Je.
Lenie i~ ul .let MJ ).!TChlt
h.1ar \'<der.
0<"lt ':1. jaJt ~.d ;,y ~ro:er \\ecs
haar vaJcr.
,Tulle het S<l 1mk \\eQgehlv .
ons maar begin eet het.
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13. Dis die ......... ons so baic muet sukkel.
14. Hoe rooier ................. mooier.
15. Hy het nou nog nie sy boek gebring nie, hoewel ek hom dit
gister ... .... ... . . gese het.
16. Die kompromis het nag die verbruikers .................. die produsente bevredig.
.... minder spoeJ.
17. ............. . meer haas
18. Hy lieg ................ die stof so stnan.
19. Daar is geen uitweg nou meer nie; dis Of hy .. . . ek.
20. Het jy al ooit van so iets gehoor? Nee, .. .... . . . nooit nie
21. Dit het langer ..... . ... 'n jaar geduur voor ons weer van bulle
gehoor het.
.
22. Kom nou uit die water ........ julle het lank genoeg ..........
geswem.
23. Hoe eerder jy met jou werk begin . . .. eerJer snl jy klaar
wees.
24. ............. . eerder jy met jou werk begin .. .... .... .. gouer sal jy
met jou werk klaar wees.
25. Ons het gister so ver geloop ............. ons gisteraand doodmoeg was.
26. Ek glo Afrikaans is die maklikste vnn die twee tale
praat.
2 7. Dis 'n baie moeilike vraag ............ beantwoorJ.
28. . ........... meer verbuigingsvm;me daar in 'n taal is
meer moeilikhede dit oplewer.
29. ................ ons weet, is daar 'n groat verskil tussen die taal van
'n kind en die van 'n grootmens.
30. ................. ons tevore gese het, kan 'n <>kilpad gou wegkruip, al
loop hy so stadig.

III.
(a) Direkte woordorde: Ek het nie my sambreel saamgeneem
nie.
(b) Omgekeerde woordorde: Gister het dit nie gereent nie;
daarom het ek nie my sambreel Sdnmgeneem nie.
Verbind onderstaande sinne met die woorde tussen hakies : 1. (Daarom.) Ek het my skryfboek by die skoal vergeet.
Ek het nie my huiswerk gedoen nie.
2. (Dus.) Ek het my skryfboek by die skoal vergcet. Ek hct
nie my huiswerk gedoen nie.
3. (Gevolglik.) Ek het my skryfboek by die skoal vergeet.
Ek het nie my huiswerk gedocn nie.
4. (Derhalwe.) Ek het my skryfboek by die skool vergeet.
Ek het nie my huiswerk gedoen nie.
5. (Nogtans.) Sy vriende het hom almal in die steek gebat.
Hy het nie sy plig versaak nie.
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6. (Ewenwel.) Sy vriende het hom almal in die steek gelaat.
Hy het nie sy plig versaak nie.
7. (Nietemin.) Sy vriende het hom almal in die steek gelaat.
Hy het nie sy plig versaak nie.
8. (Tog.) Sy vriende het hom· almal in die steek gdaat. Hy
het nie sy plig versaak nie.
9. (Al.) Dirk het in sy eksamen geslaag. Hy het nie hard
gewerk nie.
10. (Daarna.) Stefaans het gespit tot hy natgesweet was. Hy
het nie droe klere aangetrek nie.
11. (Hierna.) Jy was baie ongehoorsaam. Jy kan nie weer
uitgaan nie.
12. (Toe.) Frans het na die radio geluister. Hy het nie die
klokke hoor lui nie.
13. (Dan.) As jy nie wil werk nie. Jy kan nie eet nie.
14. (Daardeur.) Hulle het altwee op dieselfde meisie verlief
geraak. Hulle kon mekaar nie verdra nie.
15. (Hierdeur.) Hy was gewoond om altyd sy sin te kry. Hy
kon nie in die teleurstelling berus nie.
16. (Anders.) Sal jy helowe om vir niemand te se nie. Ek
vertel jou niks nie.
17. (Al; nogtans.) Hy is baie arm. Hy is nie dom en onbeskof nie.
18. (Anders.) Hou op met teestribbel. Ek sal jou nie help nie.
19. (Dus.) Ons voorouers het nie lank skoolgegaan nie. Hulle
het nie hulle taal goed leer skryf nie.
20. (Dus.) Hy is 'n ernstige man. Hy skeer nie die gek nie.
21. (Al.) Ons het vandag nie meer penne van vere nie. Ons
noem hulle nog met dieselfde naam.
22. (Toe.) Hy hetkwaad weggestap. Hykonmynieompraatnie.
23. (Tog.) Hy het dit plegtig belowe. Ek vertrou hom nie.
24. (Dan.) As 'n mens die hele jaar hard gewerk het. Jy hoef
nie hang te wees vir die eksJmen nie.
2 5. (Al.) Ek sal dit nie doen nie. Jy staan or jou kop.

IV.
Oor 'n maand is dit vakansie. Bespreek 'n kamer(s) by
'n hotel. Verstrek die nodige 1:-esonderhede en doen die nodige
navrae.

v.
A.

(a)

(Nag) behoort 'n mens te slaap.

(b) Snags behoort 'n mens te slaap.
Qee die rcgte vorme van die bywoorde tussen hakies: -

1. Stap tien tree (noord); nie (suid) nie.

157

2. Stap twaJ.!f tree (voor); Jan vyt tree (agter).

3. Draai (linkerkant) en Jan (re£:terkant).
4. Julie behoort (more) vroeer op te staan en (aand) vroeer te
gaan slaap.
'i. Die ou Jronke het (tluit) in die straat afgt·stap.
6. Die pasient het (kort) 'n kloUie gelui.
7. Vertd my net (kort) hoe jy van ,Die Urensluse" Jeur
\'1/. A. de Kl,•rk gl'hou lwt.
8. Staan to~ (effe) nrsy.
9. Intussen het die hom;eri,<~e ou maanhaar (stil) nadergesluip.
10. (Vecl) gcluk met jou veriaarsdag.
11. Met clie ge.,kenk wa<; sy (hong) tevreJe.
12. Die verskrikte \Tnu Dct {gou) die poli1->ie geht·l.
13. ,Die Huisgenoot" verskyn (week); dit is duo:: 'n weekhlad.
14. Ag wat, die ou werkie k:m jy (speel) \'oor vanaand klaar he.
1S. Rang~kik die IlJ.me van jou kb<;maats (alfabet.)
16. .\-foe1tie so slorJig wt·e~ nie; dot>n die werk (net).
17. lnkomstt'hl'bsting word (j~1ar) in~evorJer.
18. Nou moet jy in jon spoor trap; jy is al (herhaal) gewaarsku.
19. K:m jy niP 11ng (nJ.l~y) aan my sit nic?
20. Ons het net mooi (tyJ) or die sta~k aangekom.
21. b die <;tcJe \\ord mdk (Ja~~) afgclewer.
22. Mot·nie altyd (tyd) en (ontyJ) \'ir mense gaan J,escek nie.
23. Die vyanJ hct (harLlnek) wcerstanJ gehied.
24. Die gashcer hct die gaste (hart) venvt·lkom.
2'>. Ek het my (!1lned) verer.:( vir die ongemanit:>rde seuns.
I3.

Vertel nng 'n

~rar

\vat jy

onlan~:-.

gehoor het.

46
I. Vul die rc~tc vormc van sou of moe<; in: -1. Ty . . ·. .. sa:.ms \Toecr g:.um sbnp.
2. Jy
... gi-,teraanJ vrueer gaan slJ.ap het.
3. More-aand .......... ek vroeg gaan slaJr.
4. Eer~i.,;tcraanJ . . ..... eh: vroeg ga:m sl wp het.
'i. Jullc .. ... .. . dJtl.'Tn nie vir my in die steC'k gelaat he: nie.
6. As daar m1ar net die gf'ringste kans was om hom te waarsku,
.................. om jou nooit in die steek gelaat het nie.
7. Ek J,est>f liit was nie mooi van ons nic; on:- ........ jou nooit
in die steek gelaat hc>t nic.
H. !ulle
my kom W:Jkker :n:.wk; <,nJer.':> ver~bar ek.
9. Ons he lowe, ons ............. jou kom wnkkermaak.
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10.
11.

12.
13.
14.
1S.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.
2 3.
24.
25.
II.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ou~>
jou Ko.n w.1kker maak het, JS ons nie self
verslaap het niL.
l)n;, kon nit· aHJer~> ait:, on~>
die. doktL'r gaun wakker
maak ht.:t.
Ek het my rlig \'ersuim; d. ......... Jie Jeur gesluit het.
Sy . .
Hewers eerlik gl..'wees het; sy ........ nie gejo1..
het nie.
As sy nie haHg vir die '>traf wa~> nie, .......... ;,y nooit gej.ok
het nie.
Ek wonder; w.1t ............ haar bedoeling gewees het?
Dit was de;,tyds die reel dat almal om tienuur
gaan slaap.
Ek
regti~ nie kun se hoe sy hcet nie.
Toe
ons maar die ha;,epaJ kies.
Die dokter
ma.1r in die koue opstaan.
Ek
nie graag 'n dnkter wou wees nie.
Die bcskuldi:;de moes 'n boete van vyf pond bt:t:1ul.
Dit .......... tc laat geword het, as ons nog langs die pad tee
geJrink het.
Ek dink jy ............... die saak oorweeg het voordat jy tot 'n
resluit geraak het.
Jy ........ ons gew:.wrsku het dat dit in daardie huis spook.
Ek
. so dink dat jy jou sleg gedra het.

(a) Sy byna.1m is Spekkie, omdat hy so lekker kan spekskiet.
(b) Sy byruam is Spekkie, want hy kdn so lekker srekskiet.
Vul in omdat of want: Dirk is gespierJ, ............. hy van kleins af swaar gcwigte optel.
Ons voorgeskrewe bock is baie duur, . .... .... .. dit bevat 'n
aantal illu'>tr..~sies.
Sy hare is so lank, ................ hy cerlikwaar nooit 'n kans kry
om dit te bat knip nie.
Sa:.ms bly my ouers liewers tuis, ............... my pa uitgeput is as
hy van C.ie werk af teru~kom.
Teen daardie tyd was ons al JooJmoeg, . .
.. ons het
twaalf myl ver gestap.
Daardie Rkool was baic gewild,
.... ook op sportgebied
het dit uitgehlink.
]annie waR sPker van ;,y saak, .... . .. . . hy het die kat eers goed
uit die boom gekyk.
Tevcrgcefs het ons vir Hettie pro beer fl.ous, ............. sy is nie
onder 'r.. kalkoen uitgebrnei nie.
Sy ouers hou nie van sy nooi nie, .. .... .
sy volgens hulle,
'n blote prikkelror is.
Die \·akansie het verby~evlieg, ............... daa.r was so veel om te
doen en te sien.
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11. Ons het voor dooiemansdeur aangekom, ........ uns nk
'n afspraak gemaak het nie.
12. Niemand wou hom glo nie, ............... hy alte dikwels kluitjies
gebak het.
13. Die volgende more was sy spiere seer, .. .... ..
hy is nie
gewoond aan strawwe oefening nie.
14. Die brief het nooit sy bestemming bereik nie,
...... dit was
verkeerd adresseer.
15. Die pakkie is in die pos beskadig, .. . .. .... dit was nie behoorlik verpak nie.
16. Oom Gicl het baie jagstories geken, ........... hy het verskeie
jagtogte onderneem.
17. Die berugte dief is eindelik agter slot en grendel, .... ... . .. hy
het hclder oordag by die poskantoor probeer inbreek.
18. Ons bure se tuin is baie netjics, .......... hulle bestee baie tyJ
daaraan.
19. Leila is vandag afwesig, ............. sy koue gevat het.
20. As kind het Marie veel trane gestort, .... .... . sy kon nooit
somme maak nie.
21. Die moeder was bekommerd oor haar kind, ......... dit also
laat was en hy nog nie van die skoal af teruggekom het nie.
.. die uitgewers het sy
22. Die skrywer was teleurgcsteld,
manuskrip teruggestuur.
23. Ek voel vaak, .......... verlede nag het ek .skaars drie uur
geslaap.
24. Jy kan hom nie kul nie, ... ..... .. hy is op sy hoede.
25. Stella het haar kop gestamp, ............. sy nie wou luister nie

Ill.
Gee die regte vorme van die b.nwe. en h)we. tussen hakies:

1. Hy is die (een) persoon wat daartoe in staat sal wees.
2. Hoe (bat) dit geword het, hoe (moeg) het die ber~klimmers
geword.
3. In 'n (dolleeg) emmer is gewoonlik niks nie.
4. In die (koud) nag moes hulle buite ronddwaal.
5. Hulle woon nie op die (bo) vcrdieping nie, maar op die
(onder).
6. Met die vangs was ek (tevrede) as met die vorige keer ~'n.
7. Watter kafee is die (naby)?
8. Kom sit (effe) (naby) aan my.
9. Oupa is heelwat (doof) as Ouma; van hulle twee is hy dus
die (doof).
10. Party verhale in die bundcl is (interessant) as die ander.
11. Dis ongetwyfeld die (dwaas) stap wat jy kon doen.
12. Niks ter wereld kan (moeilik) wees nie.
13. Wat is (lekker) en (geurig) ns 'n nooiensperske?
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

Sy is nog (skaam) en (sku) as ooit tevore.
Hoe (kaal) jonker, hoe (groot) pronker.
Hoe (droo~t) jy jou afdroog, hoe (goed).
Piet is 'n (op) karnallie.
Gaan na die (naby) telegraJfkantoor.
Daardie more het ons nog (vroeg) opgestaan.
Na die oorlog was motors haie (duur) as voorheen.
Die waatlemoenkonfyt is op die (bo) rak.
Al hoe (&nel) het die Fordjic teen die afdraande afgehol.
Vanjaar is die kleinvee (maer) as die grootvee.
Jan is ongetwyfeld die (fluks) seun in die klas.
~1y (een) ryperd is dood aan papies.

IV.
Verdecl in paragrawe, vul die leestekens in en gebruik hoofletters,
kappies en deeltekens waar nodig:
na 'n rukkie hoar hy haar stem agter hom dit lyk dan vir my julle
v:mg nooit vis nie toe hy omkyk sien hy weer haar mooi hare en
helder oe party dae gaan Jit manr so se hy mens moet maar net
geduld gebruik wat sit jy <Jan vir aas mens vang hier 'n soort vis
en Jie sit jy aan antwoorJ hy verkoop jy oak vis vra sy ja as ek
vang sal jy vir my bring jy weet mos waar ons bly en daar gaan sy
en stap saggies en rats oar die rotse heen.
(Uit: Vuurvlieg en Stcrre deur Van den Heever.)

v.
A.

Maak sinne met:'n Kafferpak; 'n loesing; op sy haadjie gee; taai tamelettjies kry; strccpsuiker kry; op sy tabernakel gee;
uitlooi: pbtriem kry; laat riemspring; katswink slaan.

B.

Watter woorJe srd jy dikwels verkeerd?
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I.
A.
1.
2.
3.
4.

(a) Waar kry jy daardie ding? (Enkelvoud).
(b) W aar kry julie daardic goed? (Meervoud).
Sit om in die meervoud waar moontlik:Elke aand sit ek 'n warmwatersak in my bed.
Hy het 'n groat bedrag verduister.
'n Boesman jag met pyl en boog, maar 'n blanke jag gewoonlik
met 'n ge\veer.
Die boer het vir hom 'n nuwe ploeg en 'n nuwe eg gaan koop.
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5.
6.
7.
8.

Hierdie juk skaaf Jie os se s:Zof.
Daar is 'n verhcwe geJagte in dit: gedig.
Maak gebruik van jou gelcen~hciJ.
Die sekretnris va:J. Jie Jebatsvereniging het 'n omsenJbrief
van die Saam\verk-1. :nie ontvan·~ Jat dLe lid voortaan een
sjieling aan subskrirsie moct betaal.
9. Jou haat en jou liel.:le moct jy J.an niemanJ toon nie.
10. 'n Politikus is iemand wat van sv tong lewe.

B.

(a) Die vrou en haar dogter is albei deftig geklce. (Vroulik).
Die man en sy seun is albei deftig geklee. (Manlik).
Verandcr die gcslag waar moontlik:Ons buurm.m is 'n onJerwysl'r.
My vrienJ i<; 'n talentvolle lianger.
Die prinsipaal van ons skool is bevriend met Jie orrelis van
ons kerk.
'n Bruidegom word Jeur 'n strooi-jonker en 'n hofknarie
wrgesel.
Die oujongnooi glo nog aan towernaars.
'n Heiden is nooit 'n Christen nie.
Die kuiken het or die hen sc rug gesprinr:.
My swaer was voor sy huwelik 'n wewenaar.
Die sekretaris van hierJie vereniging is 'n Jood.
Mcneer Smit was die eksaminator van die Afrikaanse
\Tae5tel.
(h)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

C.

(a) Hy is sommer 'n snuiter.
(b) Hy is somer 'n snuitertjie. (VcrkleininJ<).

Gee die t•erklciningswrme waar dit j}(IS:1. Om die hlomtuin is 'n lac heining.
2. Die meid het my spied gehn:ek.
3. Onder my speelgocd is Jaar 'n tang; 'n graaf; 'n byl; 'n
saag; 'n tninslang; 'n sker; 'n snocimes; 'n telefoon; 'n
strykyster en 'n besem.
4. Om haar arm Jra Jie meisie 'r: polshorlosie.
5. Die tekening is Jeur my ncef gemaak.
6. Ek wil nie 'n stuk koek he nie, moar 'n snv hrood.
7. In die voetpad het ek amrer or 'n ~bn(( getrap.
8. Die bedrag kon Oom darem vir Jie phns hetaal het.
9. Die eendc swem or die dam.
10. By elke storic in hierdie kinderhoek is daar 'n illustrasie.
D. Wat bchalwe "erkleining word deur die diminutief uitgedruk?
A. (a) Sy het skoal toe gegaan, alhoewel sy sick gevoel het.
(b) Sy het skool toe ge~aa:1, hoewel sy sick gevoel het.
(c) Sy het skoal toe gegaa:1, ofskoon sy &iek gevoel het.
(d) Sy het skool toe gegaan, al het sy sick gevoel.
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Se op nog drie mamere: 1. Ily hct nie Jie bus geha·1l r1ie, hoewd hy soos die wind
gehol het.
2. Ek voel Vdnmore vaa~, alhoewel ek gisteraand vroeg gaan
slJ.ap het.
3. Die rrotur het nie omr,esban nit·. ofbkoon Jie binnehmJ op
'n JrJ.ai in de raJ ~c"bars het.
4. Ek sal Jie niksnut helr, al ken ek hom nie voor my oe
verdr.1 nie.
5. Jan het g,·c;]a,1g, hocwel niemanJ Jit verwag het nie.
6. Die inhreker het geen 11nraJ.J bemerk nie, alhoewel ek net
'n paur trt'l" van hom af Jgter 'n bos gesta.1n het.
7. Wenda was hyna dtoos pl..ttsak, ofskoon ha:lr ouers gereeld
vir haJr sak~eU gestuur het.
8. Oupa-hulle het niL' opgeJaag nil', al het hulle laat weet dat
hullc vand:lg sou kom.
9. Ons huuryrnu :;aan dikwels biosknnp toe, hoewel sy so
Jm1f sno:o. 'n kwartel is.
10. Ek kJn mv ~(1ed vnorst,J hoe 'n mens in 'n tronk moet vocl,
alhoewd tk nnr:: nooit ecrs in 'n sd was nie.
11. l!ie knupie hardk)or b Jie )~anr,e rand, ofskoon sy pa hom
gemaa!l het om nie tl' raa-; nk.
12. Die skurk het tog \\ eer in lie tronk "bcland, al het hy hom
voorr;eneem om voortaJn die wet te gchoorsuam.
13. Piet se nads was nog maar bWart, hoewel die onderwyser
hom laat l-eloof het om Jit gereelJ skoon te ma.1k.
14. Ek voel nn•; perdfris, ofskoon ,.lit sn laat is.
15. Outa Freck is hang vir spoke, hoewcl hy 'Se daar bestaan nie
so iets nie.
(ii)

(a)
(b)
(c)
(d)

Alhoewel c;y sit·k g,·voel het, het sy skoal toe gegaan.
Hoewel sy siek gevoel het, het sy skool toe gcgaan.
Ofskoon sy si,·k ge\ oel het, het sy skool toe gegaan.
Al het sv siek ~·evoel, het sy sknol toe gega.1n.

Begin bostaandt' sinne telkens met die tetgedrukte voegwoord: --

III.
\Vat is die t•erskil tussen: --

1. Hy luister na sy p3..
en: Hy luistet Yit sy pa.
Ek sal aan die or.-lr.:l( dink.
en: Ek sal oor die opJra~ Jink.
). Hy het my aan ons at"~orrJ.ak herinner.
en: Ek het my ons :1fsprnnk herinner.

1
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4. Pas op vir die diewe.
en: Pas die diewe op.
5. Hy het vir Jan gcslaan.
en: Hy het na Jan geslaan.
6. W aaroor treur jy ?
en: Oor wic treur jy?
7. Ontmoet my om sev;c-uur.
en: Ontmoet my so teen sewe-uur.

IV.
I3eskryf 'n skool- of ander konsert wat jy bygev. oon hct.

v.
A. Leer uit die hoof:1. Eet eers wat in jou bord is; jou oe is altoos groter as jou
maag.
2. Hy sien ook nooit verder as wat sy neus lank is nie.
3. Nou lieg jy darem dat die stof so staan.
4. Myns insiens is sy nooi so lelik soos die nag.
5. Ek sal jou nie fop nic; so waar soos padda mane! dra.
6. Ou.Gert rook soos 'n skoorsteen.
7. Daardie ou skrynwerker suip soos 'n vis.
8. My vulpen het soos 'n groot speld weggeraak.
9. Toemaar! Dauroor sal ek swyg soos die graf.
10. Dit waag ek nie. Liewer bang Jan as dooie Jan.
B. Voltooi die vergelykings : 1. As die wind nie waai nic, is die dam so glad soos 'n
2. 'n Mens kan die klip nie vashou nie; dis so glad soos .............. .
3. Die weergalm van die kanonskote het gedreun soos ............... .
4. Daardie ou Griekwa het byna so oud soos · ............ geword.
5. Toe die verskrikte jong by my aankom, washy so bleek soos
die ................ .
6. Die son het die swemmer so rooi soos 'n
gebrand.
7. Daardie nooientjie pronk soos 'n ·' ....
8. Sy sing soos 'n ............... .
9. As Piet moet pak kry, pleit hy soos 'n ..
10. Karel is so skelm soos 'n ..........
11. Ons het so stil soos ............... gcsit en luister.
12. Ou Koos het gehardloop soos die .....
13. Jy is net so blind soos 'n ........... ..
14. Van vrees het die bangbroek gebewe soos 'n
15. Dit maak nie saak nie; vir my i" dit net so lank soos dit
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I. Sit die voigende om in t•erhaalvorm (indirekte r.:de), beginnende
met: -Adoons het uitgcroep .....
AnooNs: Hulle se hierJie plaas spook! (Kyk senuweeagtig
rand). Ek is darem nie so danig bang nie; maar my oorlede
mama het altyd geo;e as jy beginne bang word, dan moet jy
beginne tluit. As die tluit nie help nie, dan moet jy beginne
vloek. As die vloek nit: help nie, moet jy beginne bid;
of in Jie Jonker moet jy sterk tabak rook dat die vouke so
spat. Maar Jie bestc Ydn alles is om te skree: ,Wyk,
Satan, wyk!"
SPOOK: (steek arm deur venster asof hy Adoons w1l beetkry ).
AoooNS: (gril 'n paar mual): \Xloer! Waarom kry ek dan nou
so 'n koue streep by my rug af! My papa het altyd gese
dis die b::mg-aar wat daar afloop. (Begin weer te fluit). Maar
waar bly my basics dan vanaand so laat!
(Agter die skerm., word 'n nare gcluid gehoor, soos van iemand
wat verwurg word.)
SPooK: (agter skerm): A-Jo-un~d A-do-ons! A-do-ons:
AnooNs: (.,knk geu·eldig; laat bord op doer m!): Ag vadertjie,
waar is my mama en my papa? Ek voel ek moet hulle groet!
(Hy begin geu·eldig te bewe en probeer al bibberend te fluit op
die wysie van ,Heer, waar dan heen ?"
SPoOK: (agter skerm): A-Jo-ons! A-do-ons! A-do-ons!
AoouNs: (val op sy kniee): Vader help! Dis geen aardse stem
wat daar roep nie!"
(Uit: Die Spook mn Verlatenfontein deur F. W. Boonzaaier.)
II.

Die wolke het begin saampak; toe het ons die kampmandjies
maar opgcpak en huis toe gery.

V oltooi onderstaande sinne: -1. Saans gaan hy bad; dan ........... .
1
Hy hct gaan had; toe ......... ..
1. Die vrugtestelers het laat spaander toe
4. Die pen punt het omgckrul toe .............. .
5. Ons het by Oupa kom sit; toe ........... .
6. Die kloHie sal lui; dan ........... .
7. Help my nou; dan ........... .
8. As dit voor more reent; dan ...... .
9. Ek het my 'n boggeltjie gela~ toe ............ .
10. Sy voete het onder hom uitgegely toe ................ .
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11. Dit: nooientjk het gcbloos toe .
12. Ecrs het ons die vuur aangt..pak; toe
13. Gaan gou-gou teekamer to12; d.1n ..
14. Ek sal jou die teken gee; dan . . . .
15. Smiddags gaan ek 'n rukkie rus; d:m
16. Ou Wagter het c;kielik hgin Hnf t<w
17. Die polisie het die fictsryer vonr~~t·kecr toe ....
18. Toe ek verl~::Jc kecr op dit..• pb ,.., was,
19. Ek sal jou help, maar Jan ..
20. Toe ..............

lll.
Verbind onderstaande sinne met die cwngcgLH't.. wnorJ (e):
I Iy het al ecrtler hdrog ~eplceg. Die h·stuurder van die hrma het hom nit: gc~ln nit'.
(En tog). Ons het 'n l.:mg droogte gehad. l ~ie dam is nie
leeg nie.
(Gcvolglik). Hy het die kis goed tuq,:~spyker. Dit hct
nie oopgegaan nie.
(Nictcmin). Bulle het alles in hulk· vcrmnt: geduen om
spaarsaam te lewe. Bulle kon nic hulh: skuLl hetaal nie.
(Gevolp,lik). My pa hct my t.lltdt·r wcrk gegt'e nm tc doen.
Ek kon nie my les lc12r nic.
(~ietemin). Swede het nie oorlog gemaJ~ nic. S\\ ede
moes baie ontherings verJuur.
(Anders). Ons span sal har-1 moct oefen. On" <.,:J] nh· die
dorpspan klop nic.
(Anders). Maak gou. Jy sal nie betyds klaarkr1 nit..-.
(Al; tog). Hy is nie familie van ons nic. Hy Jra om
belange op sy hart.
(Nogtans). Ek bn nic eintlik sin!.( nic. Ek :oal rny h~s doen.
(Al). Hy is nic 'n Jood nic. Hy eet nic \arhlei.:; nie.
(1\1.aar daarna). Die vcrgaderinl! is met gcbd •..:,·oren. Daar
het nie 'n mooi stemming gch<'er~ nic.
(~ogtans). Die gec;clskap het ,He \'ictoria-watt..·rval l•esoek.
Bulle het nie na Rhodes se graf )!C~aan nie.
(En toe). My oom het 'n berL)Crte ~ekrv. I lv kon nic
meer 'n motor hestuur nic.
(~ogtans). Die minister het Jic suikerhoerc hurd aange,·al.
Hy hm nie sy rcwering~ staaf nie.
(Ewemvel.) Ek sal dit hienlie keer oor die hoof sit-n. Jy het
nie reg gehandel nie.
(Dus). Hy ken nic Afrikaan.~ nie. IIv bn nit' die hetrekking kry nie.
(Ous). Daardie hotel kan nie 'n lisen<:ie kry nie. Hulk
mag nie drank verkoor nie.

1. (Daarom).
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.

t9.
18.
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19. (Ddarom). My oom het 'n hJ.rtkwaal. Hy mag nie bergldim
nie.
.
20. (Tog). Die vee het by hope gevrek. Die boere het nie.
moeJ op8egee nie.
21. (AnJers.) Jy moet die blomme clkc dag water gee. llulle
sJ.l nie mooi groei nie.
22. (AI). Dis 'n haie liewe meisie. Sy is nie baie mooi nie.
23. (En daarJeur). DJ.ar was 'n werkstaking aan die gang. Die
huis kon nie hetyds klaarkom nie.
24. (Da<:rJeur). Hy het die gedig te haastig geleer. Hy kon
dit nie vlot apse nie.
2li (Daarom). lly het hom vererg. Daar was niks met hom
aan te vang nit:.

IV.
V crheel JOU Jut jy [Jcr t liegtuig gercis het van Durban na Kaapstad.
Beskryi die reis en jml gewuarworJinge.
Or bygaande illustrdsie sien jy o.a. die lug; berge; klowe;
valleie; planta~ies; 'n durrie; 'n spoorweg met 'n trein daarop;
'n tunnel en 'n hruf.(; fabrieke; strooise; en· borne.
~og woorJe wat nuttil:( kan wee'S: lughawe; loads; water~
v liegtuig; orstyg; neerdJa 1 of neer..,try k; twcemotorige; enkel~
dekker; dubl..,dd~·kker; masjinis: telefonis.

v.
A.

B.

Qehruik in .>inne .'oJat JJc cen nie dlC plcl-. van die ander inneem
nic:--vertel- beved; leer- hoor; betcken -- bedoelmeen; wnon - let.f; geluk - slaag; vertrek - verlaat;
laat- maak; kweek
groei; weet- ken; sien ·
kyk.
Op watter maniere kan 'n mens van ecn plek na 'n under
beweeg?
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1.

Die klok moet, kan, mag, sou, kon, mog, moes dcur
die hoofprefek gclui word. (Hulpwerkwoord.)
(h) Die klok word Jeur Jie hoofprefek gelui. (Tcenwoordige
tydsvorm.)
(c) Die klok is 'n ruk gelede cleur Jie hoofprefek gelui.
V trlde tydsvorm.)
(d) Die klok was al Jeur die hoofprefek gelui, toe ek die
kla ... kumer binnegestap het. (Voltooid verlede tydsvorm.)
(d)
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S1t om in di~J l)dende vorm: 1. Niemand sal die storie glo nie.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Piet moenie daardie boek lees nie.
Jy mag nie die motor bestuur nie.
Sannie mot:s die opstcl netjirs oorskryf.
~iemand kon die skutcls vinJ nie.
Die vrou pak haar man se klere in sy reiskoffer.
Danie bcgrawe sy dooie kmurk.
Die son verskroei die blommetjies.
Smorens rungskik Maeder die Homme in die hlompotte.
Pappie pas ons motor goed op.
Ou Jan het nie Jie tuin gesknffel nie.
Die matrikulante het verledc jJar 'n tnneelstuk deur C. L.
Leipoldt opgevoer.
Na die oorlog het SuiJ,AfrikJ koring ingevoer.
Die ~asionalc Pers het ,Heilige Bce~te" geJruk en uitgegee.
Die klerk het my gekul met die suiker.
Toe ons Jaar aankom, het Jie brandweer die vlamme klaar
geblus.
:-.Jadat die volk die kneit: gPmelk het, het hulle gaan eet.
Voordat ek vertrck het, het ek 111) sitplek bespreek.
Toe ons die leeu doodge<>kiet het, het h; reeds een van ons
honde verskeur.
Toe ek die aand tuiskom, het my pa al die deure gesluit.
Wie sing daardie lied!
Wie het Jaardie lied gesing?
Wie moet daardie lied sing?
Waar koop jy sulke lelike dasse?
\Vaar kan 'n mens 'n trouer dier as 'n hand vind?

II. (a) Hy se dis moontlik.
(b)

Hy se dat dit moontlik is.

Herhaal onderstaande sinne met dat :-1. Ek dink dis 'n gawe plan.
2. Ek dink dis 'n gawe plan wat jy aan die hand gegee het.
3. Ek dink dis 'n gawe plan om alle motorftetse in die see te
laat smyt.
4. Ria verbeel haar mas sy is wat wonders.
5. Ek dink jy vergis jou.
6. Die kerel vertel die rad duskant die rivier het erg verspoel.
7. Ons onderwyser het beloof hy sal cendag die hele klas na
die sjokolade-fabriek ncem.
8. Die volk glo vandag nag dit spook in daardie au huis.
9. Hct jy gehoor die berugte dief het weer daarin geslaag om
uit die trnnk te ontsnap?
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10. Daardie swemmer se hy het etlike pogings a.mgewend om
die wereldrekord te slaan.
11. Party mense beweer dis gesond om rnelk vinnig te drink.
12. 1\'iemand wou glo daardie lui seun is so 'n kranige atleet nie.
13. Oupa vertel, vamnelewe \Vas daar haie springbokke op sy
plaas.
14. Ek hoar gister het daar nog 'n inbraak in een van die voorstede voorgekom.
15. Die ou man voorspel, binne 'n paar jaar sal nog 'n grater
droogte as in 1933 heers.
16. Ek het in Jie koerant gdecs al Jie hotclle in Johannesburg io.
alrecds vir Jie Paasna\veek vol hespreek.
17. Die verkeerskonstahel het die fietsryers gewaarsku, hulle
moenie \veer langs rnekaar in die strate ry nie.
18. My broer het geskryf, vroeg SaterJagm6re kan ons horn
verwag.
19. In die Staatskoerant is aangekondig tot latere kennisgewing
sal die prys van druiwe ses pennies per pond wees.
20. Mienie bdoof, vnortaan sal sy nic so dikwels '.'lock nie.
21. Dit hlyk, Jie moorJenaar het al 'n hele puar kecr tevore
onder verJenking gest.mn.
22. Mammie vra, julie moenie in die huis raas nie, want haar
kop is seer.
23. Dis vir my duidelik, julle sal nie Jaarin slaag om weer vry te
spring nie.
24. Ek dink die keer gaan die vabond aan die pen ry.
25. Die onderwyser reken teen die tyd hehoort die lcerlinge nie
meer woordorde-foute te maak nie.

III.
(a) Spreek uit:- eur - uur.
(h) Lees:1. Steur -- stuur; geur
2.
3.
4.

guur; heur -- hure; humeurmure.
Hy gluur oor die muur en sien sy huurman voor die deur.
Onder al hierdie teleurstellings het hy nooit sy humeur
verloor nie, net maar 'n suur gesig ~etrek.
In die eerste weke van hulle hmvelik wa" dit alles rosegeur en maneskyn; nou steur hy horn nie meer aan
haar geseur en geneul nie.

IV.
VOORSLAG deur A. G. VISSER.
Appelhlou "kimmel met spierwitte maanhaar Dit is die ryperd, die haasperJ van my;
Maanhaar en stert '>OO>; 'n syhok gekurtel
Waar sal ek. \'oorslag, jou weerga weer kry?
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Vin.'lig
.
en fyn is hy, rats soos 'n n:ebok,
Vas op sy pote langs bergpad en krans;
Draf kan hy snd oor die veld soos 'n duiker,
Trippel l:ln hy soos 'n pronkbok wat dans.
Ek was 'n pcnknp en hy was 'n jongpcrJ
Met de la Rcy het ons stormgeja;
Onder 'n bui VJn kartetse het Voorslag
My en my m..tat van die sL.tgveld gedra.
Groot die gev..tar en Jaar veraf die reJding,
,Voorslag dit moet! More voordag weer hierDwarsdeur die na~ wnder afsaal of omkyk"
Redding was daar, tue die rooid..tg lumier.
Sterk Jie verbngc en \'er woon die noointjie,
,Voorsl:.:g l sal ons twee van:.:.and dit nag haul?"
, Voorslag! die kleinnooi die kyk of ons ..tankom".
- Sonondcr was ons by h..tar afgesaal.
Gee my 'n ryperd, 'n roer en 'n wildsbok,
En ek bcny nie Llie rykste sy geld;
Vryer en blyer as Vors or die troon is
Voorslag en ek op die eind'lo:,c vdd.

(Verkort.)
1. Wattcr woorde gebruik die Ji~~ter om sy ryperd te beskryf?
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Waarom het hy sy perd die naam ,Voorslag" gegee?
Met \\'Utter Jierc vergelyk hy sy perJ?
Watter twee heldedade betsy perd hom gehelp om te verrig?
Hoe weet ons dat hy en die perd albt'i junk was?
W at h:geer die digter die meeste in die lewe?
w Jarheen bet Jie digter na die oorlog gery?
Hoe wect ons J..tt hy haa:,tig was om J-aar te kom?
Gee tdkcns woorde met min of meer diesclfdc betekens
appelblou met onderhou: gekartel; pote; dans; afsaal;
lumier, roer, blyer, vors.
10. Soek woorJe wat rym met elkcen van die volgende: soos
appelblou met onderhou: gekartel; pote; dans; afsaal;
sander; troon.

v.
(a) In daardie huis heers daar orde.
(b) Tn daardie huis heer~ daar wanorde.

Gee die teennur~esteldes: 1. My boetie is die stoutste knnpie wat ek ken.
2. Ek het my regter-,·nkel \'erswik.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Hou regs.
Ek wed jou Pa sal onthou om die brief te pos.
Hierdie lemoen is stroopsoet.
My rna se medisyne is stroopsoet.
Lees jy graag prosa?
Vanmore was die strate leeg.
Meneer X. is 'n beroemde man.
Hoe laat sal die trein aankom?
Meneer Steyn is regtig 'n gawe man.
Die leeumannetjie het sy welpies opgepas.
Die pasient is vanaand weer erger.
Die ongeluk het 'n entjie anderkant die berg plaasgevind.
Sondae is ek gewoonlik ledig.
Is daar nog nadele verbonde aan so 'n onderneming?
Die span het die hele wedstryd net verdedig.
Kan 'n mens swem wanneer die see eb?
Ons reis hierheen was regtig voorspoedig.
Die skipbreukelinge het gehoop dat hulle gered sou word.
Dis 'n slegte gewoonte om nuuskierige vrae te stel.
My oom·hulle woon op 'n afgelee plaas.
Ons span het die oorwinning behaal.
Ek het om aguur aan die slaap geraak.
Wie het die vlag gehys?
Hy skryf baie netjies; sy skrif verbeter by die dag.
Dis 'n ouderwetse gewoonte daardie.
Nou die dag het ek 'n besonder boeiende boek gelees.
Gaan jy aansoek doen om daardie tydelike betrekking?
My trui het erg gekrimp en is nou te kort vir my.

50
I.

I.p.v. ,As hy maar 'n boodskap gcstuur het, dan sou alles
reg gewees het", kan ons se: ,Ret hy maar 'n boodskap
gestuur, dan sou alles reg gewees het.

Se op nog 'n manier:1. As ek hom gister gesien het, sou ek dit vir hom gese het.
2. As ons dit kon reggekry het, dan sou ons nie gaan hulp vra
het nie.
3. As ek dit maar net geweet het, sou ek hom so nooit as te
nimmer in my vertroue geneem het nie.
4. As dit maar net nie so bitter koud was nie, dan sou ons
'n bietjie kon gaan rus het.
5. As die oorlog !anger aangehou het, sou die ellende nag erger
gewees het.
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6. Het Giep ~t ouers hom strenger opgevoed, sou hy nie so 'n
deugniet gcword het nie.
7. Was yskaste effens goedkoper, sou ons ook een kon bekostig
het.
8. Was julle maar net nie so eiesinnig nie, dan sou julle nooit
in die moeilikheid beland het nie.
9. Het ons net nie vir Tielman heelagter laat speel nie, sou ons
glad nie so sleg gevaar het nie.
10. Het ek maar na my vader se raad geluister, dan was ek nie
vandag in so 'n verknorsing nie.
11. As hy die gevolge kon voorsien het, sou hy sekerlik nie die
plan goedgekeur het nie.
12. As ons op vroee reens kon gereken het, sou ons baie koring
saai.
13. As ek mog saamry, sou ek hom baie dankbaar gewees het.
14. As ek my ouers so vroeg moes verloor het, sou daar
miskien niks van my tereggekom het nie.
15. Kon 'n mens hom vertrou dan was dit maklik om hom te
help.
II. Begin telkens met die sinne in die A-kolom en voltooi hulle deur
die geskikste sin in die B-kolom te kies:--

A.
1.
2.
3.
4.
5.

B.

Die meid het Sondagmiddag nooit opgedaag
nie, al
Gisteraand het ek vroeg
gaan inkruip, ofskoon
My rna het nou-die-dag 'n
rekening van 'n kleremaakster ontvang, hoewel
Danie bring die grootste
deel van sy tyd na skool
op die sportveld deur, al
Lenie speel die hoofrol in
die toneelstuk, alhoewd

(a)

sy daar nog nooit laat
klere maak het nie.

(b) behoort hy hard te leer
as hy vanjaar wil slaag.
(c) sy in 'n geselskap nie ba
of boe kan se nie.
(d) my huiswerk
klaar was nie.

nog

nie

(e) het die nooi vir haar gese
om voor vyfuur terug te
kom.

III.
(a) Hy se die kinders twis nie.
(b) Hy se dat die kinders nie twis nie.
Voeg dat in: 1. Hy se hy hoor jou nie.
2. Hy se hy kan jou nie hoor nie.
3. Hy glo hy het geen vriende meer nie.
4. Ek is oortuig hy sal nie kom nie.
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S. Ek glo vandag nog hy was ::1ic betrokkt: cv Jic saak nie.
6. Die bibliotckaris se jy moenie die hoek 1:-cskaJig nit·.
7. Hy vcrtel hy is nic bang vir spoke nie.
8. Se nou hy dink nic daara:m om die hrief te pos nie?
9. Ek vertrou hy s..1l ons nie in Jie steek hwt nie.
10. Flip glo ons weet nie van sy strcke <1f nie.
11. Ek dink hy skeer nog nic.
12. Hy se die hand byt nic.
13. My sustcr skrywe jy moenit: v.:rgect <1m vir h.t.tr 'n p<1rtrct
te stuur nic.
14. Hy se hy is nie verloof nie.
15. Pict dink :N"ieu-York is nie grotcr a:-. lonJcn niL·.
16. Hy vertel mos hy kan nie Juik niL·.
17. Ek neem aan dis nie uit sy duim gesuig nie.
18. Glo jy hy kan nie swem nie?
19. Hy wil ons wysmaak hy ht·t nog noL1it 'n p..1k sl.1e ge;..;:ry nie.
20. Dink jy hy sal nie skrik as hy Jit hoor nie?
21. Wil jy vir my vt'rtel dis nie jy wat die plan aan die hand gegce
het nie?
22. Tante het laat weet sy sal nie ml't nuwcjaar km korn kuier
nic.
23. Die Turkse Ecrste-Minister se hy wil nie norlog maak met
die Russe nie.
24. Die Opposi'lie dink daar sal nie vanjaJr verkiesings gehou
word nie.
25. Se hy regtig hy wil nie voon::itter wecs nie?

IV.
Beantwoord die volgende advertensie wat jy in die
van 'n Afrikaanse koerant gesien het: -

ion~ste

1tite;awe

BENODIG.
Aansoeke word hiermec ingewJg om die bt'trvk king van
motorwerktuigkundige by Meintjes se Garage, Hoekstraat 12,
Bloemfontein.
Applikasics waarin volledigc besonderheJe in vPrhanJ met
kwalifikasies, ondervinding, ouderdom ~emcld word, m0Pt die
ondcrgetekende nic later as 10 Julie hereik nie. TweetalighPiJ
is 'n vereiste. Die salaris verhonde nan die pos is £240 X 15£300.
] . V . M t:illt)CS.
· ·

v.

A.

Kyk wie van julie die mee<;tc vrugtename kan opnoem w:1t
met P begin. En die meeste HomnQme wat met A hegin.
En die meeste diername wat mf't B hegin.

B.

Sit die speletjie voort met ander onderwerre of voorwerpe.
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I.

(a) }..1oenie :-.o lUI wees nic. (Toestund.)
(b) Teen Jit. cinJe van die jaar word 'n mens lui. (Ver~.mJerir:g nm toestund.)
(c) Aan die huis word getimmer. (HanJeling m die lydende
wnn).
Se of om met (a) 'n toestand of (b) 'n verandering van toestand
te duen het:1. }..1y bruertjie wil f~raag 'n dieenier word.
2. \V Jt jy Jaar se, km tog nil: Jie W.J.arheiJ wees nie.
3. Ek hou nie Jaat\'lln om Lmk sick te wees nie.
4. As iy jou nic oppa<; nie, sal jy weer siek word.
5. My gruL~touers word arm vinnig grys.
6. Oor nng 'n p..tar ja..tr sal my grnotouers heeltcmal grys wees.
1.
EinJdik het ons mueg ~eworJ en omgeJraai.
8. Ek wonder WJt nng van juu sal \vorJ.
9. Die hin~koop s tl 'leker tt·en halfdf uit wecs.
10. Ek hoop Jat t'k ttooit so vet soos sy sal worJ nie.
11. Vetter as 1>) kan 'n me.1s nonit worJ nie.
12. Jy hoef nie so k.n~~ te f:ewees het nie.
13 l\loe:1ie so rar.:::J.:mtig wees nie.
14. 0-:eels worJ Jarcm alte parmanti<;.
15. Pict het skidik :-.iek geworJ.
16. Om arm te wees, is JJrem nie uangenaam nie.
17. Die ou &tasiegebnu wnrJ gesloop.
18. Ons het maar omge.lraui, omdat dit b:gin !aut word het.
19. Tee:-1 drie-uur vunmore het ek \VJkker geworJ.
20. As Jan nie -;o sleg J.::espeel het nie, kon ons die ~esitters van
Jie wi-;selrek.er ge\H>rd het.

II. Spreek uit met die beklemtonzng op die regte lettergreep : 1a) <;(·dert, Ji;;;trik, i~edurende, oninteressante, minister,
familie,
preJikant,
telegram, belrenJ,
dialoog,
aJvertensil', ~ubsiJk, testament, fi.nansiele, rolitikus,
oorwinna.tr,
uitsaaikorpnrJ1->ie,
athai,
komponis,
Jcpartement, knmp11rtement. minister, akademie, seremonk, nntule.
(h) Om; predikant was \Oor;.itt<..:r van die seremonie. Hy het
'n aantal .• interessante tele~nmmc voorgelees waarin finansiele
steun toef~ese is aan die nnJerneming. Ook Jie rPgering het 'n
suhsiJic beloof en ligr,:.1mc ~oo'l Jie S.A. AkaJemie en die Uitsaaiknrponsie het hulk l~dan•.:rstdling betuig. Die notule sal
voorc;de wnrJ aan 'n :,nmitee wat renoem i<> om verder op Jie
'laak in te 2;aan.
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III.
In elke sin moet twee voorsetsels of bywoord(e) op 'n slag ingevul word:1. Die berg was ongeveer twee myl .............. die huis ............. .
2. ................. drie .................. was daar twintig henne in die hok.
3. Om trent vyf voet .. ........ . die drinkplek . .
... het die leeu
die bokkie bespring.
4. Dou voor dag het ons ............ die huis ........ vertrek.
5. . .............. vanjaar .. .... .. . word die eise hoer gestel.
6. Die hoenders spring nie oor nie, hulle kruip ...... die
draad ............... .
7. Ons het so 'n paar tree ............... mekaar .. ... .. .. gestap.
8. Toe vlieg hy .............. my ........... soos die wind.
9. Ons het besluit om die volgende Jag ............. die berg .......... .
te gaan stap.
10. Toe sy voet in die stiebeuel gegly het, het hy ........ dieperd
.............. geval.
11. Een van die vrugtestelers het ................. die boom........... gevu.l.
12. Die kraagmannetjie het al .................. die sandsloot
gesluip.
13. Deur middel van 'n tou het my vriend my . ... ... . die put
................ getrek.
14. Die pad loop vlak ................. die deur ................ .
15. .................. toe ............ het hy saans vroeer gaan slaap.
16. Teen sononder was ons ongeveer vyftig myl ........... die
plaas ............ .
17. Al .. .. . ... die heining . . .... het die diewe gesluip, sod at
niemand hulle gesien het nie.
18. Gaan jy .............. my . . ... na die hioskoop-toe?
19. Dis nou tyd dat jy moet uitkom ... . . .. die wJ.ter
20. Fluit-fluit stap hy . .
... die huis . ...
... tot voor die kaggcl
21. Hulle hol .............. die huis . ... ... . . en gaan speel buite.
22. Stadig gly hy . .... .
die gladde wal
...... tot onder by die
water.
23. Skaars tien tree ............ hulle huis ............... is 'n bushalte.
24. Op julie terugpad kan julle gerus . .... ... . . . Oupa ......... .
stap.
25. Ek wiks julie as julle weer
.. die venster ... .... .... . loer.

IV.
Skryf 'n opstel oor: ,Die Prefekte (of onderwysers) van
ons Skoal".

v.
Voor sononder was my werk kant en klaar.
Voltooi die woordpare :1. Die skip het met man en ............ vergaan.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Die mem.e het van wyd en ... na die bruilof toegestroom..
Eensaam en ............ woon die ou kluisenaar.
'n Ware vriend sal jou deur dik en .............. bystaan.
Die handelsreisiger het Suid~Afrika al kruis en ...
deurreis.
Die vent het hoog en .............. gesweer dat hy onskuldig was.
Omdat ons hals~oorkop moes vertrek, moes ek maar raap en
..... . . . en die klere in my reistas inprop.
Van uitgeputheid het ek daardie aand sommer pens en .............. ..
in die bed gekruip.
Sander om te blik of te .............. het sy my die leuen gestaan
en vertel.
Die kleinspan het mekaar pimpel en ........... geknyp.
Na die loesing wat my pa hom gegee het, het die bediende
sak en .............. verdwyn.
Oar die stap sal jy ............... of later tog spyt voel.
Ons het sommer oor dit en ............... gesels.
Van sy doen en ..... weet 'n mens bra min.
Toe ons met vakansie was, het die inbrekers ons rot en
................ gesteel.
Alles was in rep en ............. toe die brand in die sitkamer
ontdek is.
Sedert sy vertrek het ons nag geen taal of ........... .. . van hom
gehad nie.
In die vreemde stad het bulle my van bakboord na ........... .
gestuur.
Ons het hot en.... . .... gesoek na die verlore dokumente.
So nimmer as te . .. ..... sal jy daarin slaag om jou broer uit
te stof nie.
Die hael het die ruite aan die westekant fyn en .............. ..
geslaan.
Van heinde en ............ het geluksoekers na die goudveld
toegestroom.
Vir ewig en ............... het ons van mekaar afskeid geneem.
Moenie altoos lieg en .............. net waar jy kom nie.
]annie het my teen wil en .
.. .. saamgesleep na die bio~
skoop toe.
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I.

Herhaal onderstaande paragrawe asof dit lank gelede plaasgevind
het:LET OP :-lets wat reeds gebeur het, word gewoonlik vertel
asof jy in die verlede leef, soos hieronder. Vervang
nou die praesensvorme so ver as moontlik deur verlede
tydsvorme : -
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SKULDIC OF

O~SKULDIU?

ln sy bunJel kortverhale ,Swurt Slang" vertel h. B. Grus&kupf
dat Jack Augustine van plan is om vir ::;tnernick tc• g.:.m vermoor.
Hy klim Jeur die venster, want Stl)ernic~ It- smt)ordronk or sy
bed. Versigtigheidshalwe skuil Jack darem nag agter die gordyn,
want dalk kJn iemt~nJ hom vJn J,uite sit·n.
Skielik hoor Jack 'n vloerrLm~ kraa:..:. Or die~elfde
oomblik word dre deur oon.(t~.-;toot en hy skn h.)e 'n kuffer met
'n koevoet in die hand birmekom. StaJig sluip die kuffer nader
en slaan vir Stoernick nor die kop; dan verJwvn hy in Jie gang.
Terselfdertyd sprinr, Tack Aw.(ustine deur die wmter, maar
buitekant word hy deur 'n kon'>tabd voorgekeer. 1-ly worcl
geboei en dan na die tronk vervocr nm die :w~ opge~luit te word.
Die dominee kom besoek vir ]Jck net vuur h\ gt ~an<; moet
word, want hy laat die dominec roep. Dan \ ,·rtel lack bc1staande
storie aan hom en wil wcet of hv -;h!ldi•: :~ aan die mnorJ. Is
hy?

II.
(a)
(b)

(a)
(h)

A.

1~.

(1) a-; Llit muutwt·er was.

T oc hy die telegram nntv::mg het.
Ons kon Saterdag gaan
roei het,

(2) het hv skidik hleek geWt)rJ.·

Moet gelees word: -Toe hy die telegrum ontvang het, het hv skidik hlt:ek ge\vorJ.
Ons kon Saterdag gaan rnci het. as Jit mooiweer \\U<.,.

Begin tell<ens met die sin in dw A-kolom en w!tnoi dit dc!!r 'n
f{eskikte sin in die B-kolom te kies.

A.

R.

(a) Julle moet eers vir :..foeder
help,
(b) Die werkgewer s::d jou in
kennis stel,
(c) Hulle het in een muur 'n
blik val diamanteontdek,
(d) Wect jy

(1) tne het die roppc hegin

(e)

CD
(g-)

]annie het sy vyand 'n klar
gegee.
Toe my aamoek aam;eneem ts,
Lammertjies bler gewoonlik

duns.
(2) het die w..:rk••e\\ er mv

telegrafies in ke~nis l..(f'stei.
(3) JJn kan julie ga·m speel.

(4)

as jou a1nsoe~ aangcneem i<;.
( 5) toe het hv Jic Jrenhlin·~ tc nulp geswem.
(6) toe Jie hom ontplnf hct.
(7)
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<1f daar weer 'n sonsverduistering gurm W("C'S?

(h)

Hy het hom boeglam

g..:~

(8) toe die ou gebou gesloop

krik,
(l)

(J)

Dit: lewensredder het di,·
tou ge1-,ryp
SanJ en klippcrs hct op
op Jie Jakke ncergcruis

is.
(9) toe hy die wit gedaante in
die pad sien.
(10) as hulle van die ooie af
\vegraak.

III.
Jie
Jie
(c)
die
(d)
die
(e)
Jie
(f)
die
Vul die
(Lt)

(b)

Dis
Dis
Dis
Dis
Dis
Dis

motl1t wat ons wuu koop.
perd wat my wou skop.
man wat so lekker kan spekskiet.
wnt vir wic ek kwJad is.
kerel wic se nooi hom die bloupas gegee het.
huis waarin ons voorheen gewoon bet.
ontbrckende worn<Iamu:oorde in; uok die nod1ge q:oor-

~etsels:

1. Die man

... vrou die lied gesing het, is gebreklik.
2. Die dame ...
. op 'n picsangshl gegly het, het haar enkel
verswik.
1. .............. is die m.m ........ jy gcstaan en praat bet?
4. . ........... is die mense ........... jy loseer?
5. Dis 'n kierie; 'n men;, loop .............. .
. so blaf in die motorhuis toe.
6. Sluit dit: honJ .
7. ~et:m Jie hinnehand
. lel na die garage toe.
8. Bring die kind
so slree, hierheeu.
9. Daar is die Hoskoop
ons gisteraanJ gegaan het.
10. \Vie se pen is Jit
jy geskryf bet?
11. Is Jit Koos . .. .. . . . j ou dit vertd het?
12. Dis Jic blcs hings .. . . . ck af:5eval het.
13. My hrocr ........ ouer as ek is, wil cendag 'n doktcr word.
14. Db die n:rkcerde manier ......... jy daardic som gedoen het.
15 ............ is ,Reisigers na ~eren<>" geskrywc?
16. Is Jit Jie bril ......... jy gesoek het?
17. HoP gaan Llit nou met jou hondjie ............. die voorpoot af
is?
18. Hoe gaan dit nou met jou honJjie
. die \'Oorpoot
af is?
19. Is dit jou woordcboek . . . . . die omslag af is?
20, ::\Ice, dis nie mv raket ...... die snare .. ... .. . af is nie.
21. \Vatter ruit is dit . . .. .. .. jy gcbrcek het?
22. \Vie is die da:ne ......... jy gekyk het?
23. \Vie is J.ie J.nne .......... IUJ jou gekvk ht:t?
24. Cdd is iets ......... 'n mens niks kan koop nie.
25. On;, nuwe onJerwy.ser is iern.mJ ........... ek sommer baie hou.
26. Hy het sy .stJndpunt wrdedig teen die onderwvser se aanval
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27. Wat is die reJe
'
Hy het na die hoof gegaan ................ hom vreeslik afgesnou
het.
29. Hy is baie bang ................ .
30. Dit sal sekerlik help as jy jou geld .............. voeg.
2:~.

IV.
A. \Vaar het jy die volgende opskrifte gesien?

B.

Geen parkcerplek.
Hou links.
Oortrcders sal vervolg word.
Toegang verboJe.
Verbode te rook.
Uiters stadig.
Slegs vir blankes.
Eerste trek.
Te huur.
Hier rus
Ry; Stadig; Stop.
Gevaar.
Kom binne. Deur gesluit weens stof.
Staan tau: twee-twee.
Geen deurgung.
Stilte asseblicf.
Gevaar. Padverlegging \'orentoe.
Verhuis na ..
Ons praat Afrikaan'>.
Stap hicr oor.
Duikweg.
Moenie spoeg r.ie.
Dag- en NagJiens.
Noem nag opskrifte wat jy gesien het, en se waar.

v.
A.

(a) Wanneer kun jy van iemanJ se: ,Hy gooi (mauk) sy
flikkers ercns" of ,Hy le Jaur aan" of ,Hy sleep daar
vlerk"?
(b) Wat is ,'n trekpleister"?
(c)

Wat beteken dit ,om icmnnJ se hand in die us te
slaan" of ,iemanJ droog te sit"?

(d) Gee soveel sinonieme uitdrukkinge as jy kan vir: ,Hy
het lepel in die dak gesteek".
B.

Watter ministers is daar gewoonlik?
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I.
Bednwende
Hulle neem die volgcnde
mosie eenparig aan.
(b) Hulle het die volgende
mosie eenparig aangeneem.
(c) Hulle bcsluit om die vergadering 'n week uit te stel
(d) Hulle het hesluit om die
ver<raderino- 'n week uit te
stef
"'

Lydende
Die volgende mosie word eenparig aangeneem.
Die volgende mosie is eenparig aangeneem.

(a)

1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.
8.
9.
l 0.
11.
12.
13.
14.
1 S.
16.
17.
18.
19.
20.

Daar (Dit) word besluit om die
vergadering 'n week uit te stel.
Dit (Daar) is besluit om die
vergadering 'n week uit te
stcl.

Sit om uit die lydende vorm in die bedrywende, of omgekeerd:Hulle :rbnt gewoonlik reerJ:,ome in kleigrond.
Hulle vra om d1e antwourd van die som in ponde te gee.
'n Mens kan gnu sien dat jy nog nie veel gereis het nie.
Die mensc glo dat 'n komeet onheil bring.
Hierdic o-;~e is almal in die Unie geteel.
Die bnu van nasionale pauie sal <;poedig op groat skaal
hen·at word.
Die staking van hawewerkers is <;o pas be-eindig.
My aandaD; is gevcstig op 'n koerantvcrslag van my toespraak
in Oos-Londen.
As 'n mer.<; op 'n knnppie druk, vlie die deur oop.
Daar moct erken word clat hy teen Jie bepalings van d;e
wet gesondi·~ het.
In die Provinsiale Raad is daar verklaar dat veel meer
or:derwysers oppelei word as wat deur die skole opgeneem
kan word.
Op die vergad~?ring is hesluit om 'n nuwe tydskrif uit te gee.
Hulk kan my nie hbmeer nil'; Pk is onskuldig.
Daar word hard r;ewerk vir die eksamcns.
Die wetsont\verp is gister vir die eerste maal in die Volksraad gelPes.
Hierdie hewering is oor Jie Jv1oskou::,e omroep gemaak.
Daar is hevind dat sy ernstig hcscer was.
\YJ eekliks word tussen spwe- en agduisend skape in die
omgewing van die Kaapse skicreilanJ verkoop.
My is dit mcegeJeel dat daar ontevredenheid onder die
wynboere hcers.
Op 'n groot vergadering is daar gistemand in Kaapstad prates
aangeteken teen die nuwe wet.
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II.
(a) jannie wou nie 'n baadjie gaan aantrek nie, al was dit baie
koud.
(b) ]annie wou nie 'n baadjie gaan aantrek nie, alhoewel (hoewel,
ofskoon) dit baie koud was.

Vul in alhoewel, hoewel, ofskoon of al: 1. Die huisvrou het gesit en lees,

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

17.
18.
19.

. . .. .. Jit tyd was om die
ete te gaan voorberei.
Die huisvrou het gesit en lees, .. .. ... was Jit tyJ om die etc
te gaan voorberei.
Die Joofstomme kon my nie hoor nie,
.... het ek. in sy
oar geskree.
Haar hoofpyn wou nie beJaar nie,
sy 'n hele paar
pille gesluk het.
My oupa loop nog fll'r en regop, ........ hy reeds sem.:ntig
jaar ouJ is.
.. .... .. .. . die hoard goeJ versorg is, het die borne swak
gedra.
............... was hy 'n wyse koning, was &y onderJane nie lief
vir hom nic.
. ......... hct baie bergklimmers proheer om die berg En:rest
te bestyg, het nog net t\\ ee Jaarin geslaag.
.. ........ die kluisenadr ~:.y gewig in gouJ besit, vvoon hy in 'n
eenvoudige hutjie.
.. ............. WdS Rex die fri~ste van die twec stoeiers, het hy die
onderspit geJelf.
................ Rene haie tingcrig is, ht:t sy 'n puik verpleegster
geword.
. .......... voel jy nou a"of jou hart gebreek is, s:d jy latl'r toegee
Jat net jou trots gekrenk is.
kan die ou meid Jie Tien Ger.ooie opse, kom sy
hulle selde na.
Maria sommer m1g 'n hak\ issie is, wil sy haar as 'n
dame voordoen.
Hy kon my nie se wie die skrywer van ,Die Palmboom" is
nie, ............ het hy die hundel kortverhale 'n week of wut
gelede gelees.
.. ............. dit nag maar Meimaand was, het ons ul planne begin
beraam vir die nesembcrvakansie.
Ons buurvrou woon elke musiekkonsert }•y, . .
. .. weet
sy van musiek so vecl soos 'n kat van sJffraan.
besit baie mense familiewaren", is hulle nie altyd
Jaarop gen·gtig nie.
... . .. .... . Jie vyanJ baie kunsskattl' huitgl'maak het, mocs
hulle dit later maar weer terug)!ce.
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20.
21.
22.

23.
24.

Pict nog sommer 'n snuiter is, is hy altyd in die
gcsdskap van grootmense.
......... .. gccn ervarc ruiter die perJ kon tem nie, bet die
settticnjarige ]annie daarin geslaag.
....... . .. moes die kinders vroeg gaan slaap, het hulle tot laat
daardie aand baljaar, want hulle ouers was bioskoop-toe.
Die spoggerige kerel het 'n motor aangeskaf, . .. ........ kon hy
dit nie bekostig nie.
Hy is die opgeruimdstc persoon wat ek ken, ........... is sy
siekte ongenceslik .
.. .. . ... my oom besonder lief vir dicrc is, hou hy tog daarvan
om te jag.

III.

Ek het in die tuin ~cspit, omdat dit gcreeut het.
Ek hct nie in die tuin gespit nie, omdat dit gereent het.
(Net die hoofgedltgte word ontken.)
(b) Ek het in die tuin gcspit, omdat dit nie gereent het nie.
(c) Ek het nie in die tuin gespit nie, omdat dit nie gereent bet
nie.
LET OP: -In die baste twee sinne word die vetgedrukte gedeelte
ontken. Nie staan onmiddcllik na die ww. (of die
pers. vnw. wat sonder voor.,ctsels as voorw. dien)
en Jus voor die ww.

(a)

Onrken die vetgcdrukte gedecltes van die vo!gende sinne:1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

Die brndlie het wcg~ekruip, omdat hy my sien aankom het.
Die v.Jhonde het vertel dat hy by die leer aangesluit het.
Omdat dit gereent hct, het ons haastig gegroet en vertrek.
My maat het gese dat hy lank vir my gcwag hct.
Ek begryp goed waarom Meester vir Karel gestraf het.
Ek weet waar jy was.
Alhoewel jy my laat skrik het, :~cniet ek tog die grap.
Waar daar 'n rokie is, is daar 'n vuurtjie.
As hy so spog, kry ek hom jamm~.:r.
Hy hct ons nie gewaar nie, omdat hy omgckyk het.
Ek is oortuig dat julle hom 'n streep getrek het.
Om sal geen heswaar ma:~k as hy dit voorstel nie.
As jy jou vol fiemies hou, sal ek my nic oor jou bekommcr
nic.
Ily het daar eksprcs geen woorJ van gese nie, om aanstoot
te gee.
Hy loop so stadi~t, om my te trotsecr.
Aangesicn daar 'n rapport ingekom het, kan ons die saak
nie nou t>ehandel nie.
Ek t\\')'fel of hy dit tog gcdoen hct.
Vra jy nog of dit sy is?
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19.
20.
21.
22.

Hy maak of hy dit weet.
Wie kan hoor, moet vorentoe kum.
Hulle weet dat ons saamgaan.
Aangesien die besluit al geneem is, sal ons gt>en heswaar
maak nie.
23. Daar hy ingestem het met die voorstel, is hy oak skuldig.
24. Is jy van plan om die Van der Merwe's ook uit te nooi?
25. Doen jy dit om sommer uit die staanspoor uit in die moeilik~
heid te kom?
IV.

Onlangs het die volgende oar 'n bruilof in 'n koerant verskyn : ,Die bruid het besonder deftig gelyk in haar troutabberd van
swaar, wit satyn, gedrapeer by die hals en op die lyfie, met 'n
sluier wat in 'n sleep uitgeloop het. Die ruim sluier, vasgeheg
met blomme, het mooi afgesteek teen die danker hare van die
bruid. Haar ruiker, van rose en varings het die vorm van 'n
hoefyster aangeneem.
Die blommemeisietjie, in haar blou tabberdjie, ingeryg by
die middel en met rooskkurige strikkies ver&ier, het mooi gepas
by die hofknapie in sy swart pakkie en satynbloesie. Hy het
versigtig die ring van die hruid op 'n kussinkie gedra.
Ds. C. M. van \Vaboomspruit het die huwelik voltrek. l\:a
die plegtigheid in die kPrk het die vriende in die dorpsaal by~
mekaargekom. Mnr. I. P., oudste hroer van die bruidegom, wat
as seremoniemeester opgetree het. het ds. M. eerste aan die
woord gestel.
Nadat hy die heildronk op die egpaar ingestcl het, het mnr.
D. die glasies op die oucrs van die bruid laat klink. Mnr. S. het
eers die bruidspaar toegcsing en daarna \Vas die bruidegom aan
die woord. In 'n knap toespraak het hv almal bedank wat
daartoe bygedra het om die verrigtings so goed tc laat verloop".

v.
A.

Beskryf nou in jou eie u:oorde 'n trouery wat jy self gesien het.
(a) Die geweer se loop is pffens gehuig.

(b)

Moenie so tydsaam loop nie.

Gebruik elke woord in tu:ee aparte sinnc om aan te toon dat
dit meer as een betekenis en/of funksie het:vier; veer; tog; sy; red; klop; gas; as; laat.
B.

Kies telkens die regte woord : -

1. Ewe (vier; fier) kom die bcskuldirJc aangcstap.
1

)y mocs 'n dun (hoortj;e; hoordjie) gehruik het om die
gaatiie te hoor.
18-i

3. 0 (nee; nie) jy is heeltemal verkeerd.
4. In .:lie storie red 'n (vee; fee) die arme Jogtertjie.
5. Die d1amant \Vat ek in die gruentetuin opgetel het, was 'n
gawe (vonJs; fonds).
6. Indi~rs is baie lief vir kerrie en (reis; rys).
7. Onder wie se (leiding; lyding) het die ekspcdisie gestaan ?
8. Gaan trek daddik skoon (kleure; klere) aan.
9. Moenie we~r 'n (leuen; leun) vertel nie.
10. Van orgewondcnhei.:l spring hy in die (lug; lig).
11. Die (koel; kocel) het sy hart deurboor.
12. Meet g,1u-gou die (wyte; wydte) van hierdie kamer.
13. Loop agtermckaar in die (paadjie; paatjie).
14. Die gevetj was blueJig en (fd; vel).
15.. Ou Plip is (Jaarom; Jarem) 'n gawe kerel!
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I.

(a) Jou antwoord vir die som kan nie reg wees nie. (Toe-

stand).
(b) Dit word al hoe kouer. (Verandering van toe stand).
Kies die regte vorm van wees of word: 1. Wanneer sal jy klaar .....~ ....... ?
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Jy behoort trots te ... ·. ~ .. op jou broer.
Tiena het regtig 'n mooi nooi ......... .
Pappie is mas nog te jonk om nou al grys te
Die tuinjong het so astrm1.t . ...
.. . dat ons hom in die pad
gesteek het.
Kinders behoort gehoorsaam te
Lettie ht:t 'n regte grensbalie .............
Omdat ek begin v:ldk . .. . . het, het ek maar gaan slaa}'.
Henk se hy gaan cendag 'n joernalis .......... ..
Smiddags teen vieruur . .. .... Jit sommer koud.
Daardie verhaal kan nie waar ......................... nie.
Ons b:~hoort teen sewe-uur tuis re ..............
Selfsugtiger as Gert kan geen f'eun ............... nie.
Om slordig tc .. .
, is sekerlik nie iets om trots or te
............. nie.
As ek jy was, sou ek nie so 'n skindcrtong ............... nie.
Moenie altoos 'n remskoen .. .. .... nie.
Oor 'n week sal die eksamenuitslae bekend .................
Wanneer sJl die eksamenuitslae publiseer .................. ?
Julle hoef glad nie so bang te ................. het nie.
Toe die wit gedaante in die pad na my toe aankom, het ek al
hoe banger .
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II.

(a) Die ou meid het haar boeglam geskrik.
het die wit gedaante in die pad gesien.

(toe).

Sy

(b) Die ou meid hct haar boeglam geskrik toe sy die wit
gedaante in die pad gesien het.

Verbind onderstaande sinnc dcur middel <t.'an die t•oegtword
tussen hakies. Begin tclkens met die eerste sin: 1. Dit was die enigste keer. (dat). Ek het hom in 'n op
gewekte stemming gesien.
2. Dit kom my voor. (asof). Met~ moet 'n geslepe
moordcnaar wees.
3. Oom Stefaans wis. (dat). Sy dogter wou baie graag
verder studeer.
4. Wat almal hinder is (dat). Ouma wil nog baasspeel.
5. Freek sou tweehonderd pond kry (as). Hy wou hulle die
guns bewys.
6. Die boek boci 'n mens al hoe meer (namate). Jy lees verder.
7. Ek het wakker geword (omdat). lets het by die venster
beweeg.
8. Die vodtjie het ontsnap {ul). Die koutjie was nog toe.
9. Die stadslewc is oppervlakkig beskrywe (alhocwel). Die
verhaal spccl in 'n stud af.
10. Oom Tom hct hard gewerk (ancien;). Hy sou ook sy plaas
moes vcrkoop.
11. Jack het gewonder (of). Sy maat sou hom dalk in die steck
laat.
12. Martjie sou in die water geval het (as). Roelf het haar nie
gegryp nie.
·
·
13. Japie se geskiedenis is baic interessunt (dog). Dit verdien
nie soveel aandag in die verhual nie.
14. Die speurverhaal is vol handeling (tog). Ek het dit nie
geniet nie.
15. Hans Bok was smoordronk (terwyl). Hy het by die murasie
vir die spook gewag.
16. Die spoggerige jongkerel gooi 'n paar esse voor die huis
(dan). Hy kyk of die nooi miskien vir hom sien.
17. Sagrys het dadelik gaan wegkruip (toe). Hy het die pcrdcruiter sien aankom.
18. Marta het agter die klerekas weggckruip. Sy kon die
tweetjies afluister.
19. Jan het nog gevod (soos). Hy hct op sy troudag teenoor
sy vrou gevod.
20. Herman was baie agterdogtig (nogtam). Ou Lowinski het
hom uitoorle.
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III.
Vul die ontbrekende ~;oorsetsels in:Onlangs is ek ook uitgenooi ........ ,... die huwclik van ons
buurman se seun ......... Lenie Viljoen. Die bruiJ het beeld~
skoon gelyk toe sy ................ die hand van haar vader die kerk
binnestap, sodat ek kon verstaan waarom so baie kt~rels beenaf
................ haar was .
.. .... .......... at1oop van J.it: kerkJiens, .............. vieruur, het almal
.. .... ... .... Jie stadsaal gegaan om Jaar ........ ......... die egpaar te wag,
want hulle moes eers ........... 'n afnemer ........... die anderkant
van die stad. OnmiJdellik .......... die afnemery het hulle reguit
............... die saal gekom. Nog nooit het ek soveel mense .............. 'n
bruilof gesien nie.
Die spreker wat die heilJ.ronk .. .. .. . die egpaar moes
instel, het gese dat wat hy gaan vertel,· ........... skinderpraatjies
mag klink, maar hy het nooit geJ.ink dat die bruidegom ................. .
Jie bruid sou trou nie, al was hulle so lank ...... ........ .. mekaar
verloof, want as jongman was hy byna elke dag ............... iemanJ.
anders verlief en boonop het hy .... . .. .. baie under nooiens
vlerkgesleep. Hy het ook teruggedink .............. die keer toe die
bruidegom as skoolseun verlief .... .... .. ..... die dominee se dogter
was, maar dat sy nie meer . .... .
hom gehou het nadat haar pa
hom een aand ............ sy vrugtetuin betrap het nie; ook het die
kinders haar glo te veel .. .. . . . . Sproetie gespot. Die dominee
het hartlik hier~ ................. gelag; die dominee se dogter, wat ook
.................. die gaste was, het net gebloos maar was glo J.arem nie
kwaad . .. . .. . J.ie sprcker nie.
Toe dit die bruiJegom se beurt was om te antwoord .......... .
die heildronke het hy vertel dat hy ................. kleins- .................. smoor~
verlief was, ................ die bruid maar dat sy eers nie ................ hom
gehou het nie, omdat hy te veel sproete ............... sy gesig gehad
het. Later het sy glo entjies ... .... .... ... . .......... hom gaan stap en
lief geworJ ...... ...
sy hondjie, totdat hy ook .................. die beurt
gekom het; nou het sy belowe om lewenslank getrou ................. .
hom te bly en goed ................. hom te sorg. Intussen het sy met
'n teer glimlag ........ haar gesig ........ haar man gesit en kyk,
asof sy baie trots ................ hom was.
. die toesprake het die tweetjies . ... .. .... .. die gaste
rondgestap en lank stilgestaan ................ die dominee se dogter.
Hulle het hulle glad nie . ...... die opmerkings van die gaste
gesteur nie, want die hele tyd het hulle hand ............... die lyf
gestap.
So .. ......... vyfuur het hulle gaan verklee, want ..... . ... ... halfses
sou hulle ............... motor vertrek ... .... .... ... Margate. Hulle witte~
broodsdae het hulle gedecltclik daar deurgebring en toe al
Port St. Johns.
die kus ................. gereis tot
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Daelank het die gaste nog gesels ................. die gesellige bruUof
en di1.-wels dink ek nag terug -......_........ daardie dag, want eenkeer
was ek oak verlief ............ .... daardie vaalhaar nooientjie .......... .
wie ons buurman se seun getrou het.

IV.
]ou oom het geskryf dat in jou dorp 'n huis te koop aangebied
word en hy het gevra dat jy na die huis mocs gaan kyk en vir hom
laat weet of dit die moeite werd sou wecs om dit te kom besigtig.
Skryf nou die brief waarin jy die tocstand van die huis,
buitegeboue e.d.m. volledig heskryf. Raai hom aan of af om dit
te koop en se of jy reken dis nodig cbt hy self na die huis moet
kom kyk.

v.
A. Qebruik in 3inne : betyds; op tyd; mettertyd ; destyds; to en tcr tyd;
ten tyde van; te syner tyd; tyJelik; tydsaam; tydig;
ontydig; bloktyd.
B.

Noem die vier windstreke.

C.

Watter vloeistowwe ken jy?
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I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Sit om in die verlede tydsvorm:Een vir een moet die broers boedel oorgec.
Hy kyk om na die ou plaas waarvandaan hy wegrv.
Gedurende die droogte begin die skape vrek.
Die ideale verhouding tussen vader en seun ontbreek ungelukkig.
Wenda dink terug aan die lewe op Kromburg.
Wenda is die tipe wat altyd meer wil he as wat sy mag he.
Die ouers stel belang in die opvoeding v::m hulle kinders.
Mnr. Castell en sy vrou doen hulle hes om 'n mem op jou
gemak te laat voel.
Al die inwoners neem deel aan die politieke stryd.
Die arme kerel weet nie wie sy vriend en wie sy vyand is nie.
Lida is 'n meisie wat van plesier hou.
In Andries steek daar niks goeds nie.
Na dertig jaar keer hy terug na sy geboortedorpie.
Op die ou end trou Mien nie met Freck nie, maar met 'n
ander man.
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15. Ek begin van die roman hou.
16. Lukas besluit om sy plan uit te voer.
l7. Na baie jare word die skurk tog betrap.
18. Op pad daarheen kom hulle op 'n ongelukstoneel af.
19. Die brief word ongeopend aan Herman teruggestuur.
20. Freek sal tweehonderd pond wen as hy dit doen.
21. Met die hulp van Leonard word die gesteelde skattc upgespot)r.
22. lets tref my in oom Tom, die man wat sy grand so liefhet.
23. Oom Tom bied aan om vir oom Frans te help, sodat hy sy
plaas kan behou.
24. Oom Rooi-Stefaans weet dat sy dogter graag verdcr willeer.
25. Hannie koester 'n wrok teen die man wat haar altyd onderdruk.
II.

B.

A.

(a) Toe hy die telegram ont1. as dit net nic gereen het
vang het,
nie.
(b) Ons kon Saterdag gaan
2. het hy skiclik bleek geroei het,
word.
(a) Toe hy Jie telegram ontvmtg het, het hy skielik bleek geword.
(b) Ons kon Saterdag gaan roei het, as dit net nie gereen het nic.
Begin met die sinne in die A-kolom en voltooi hulle deur telkens
'n geskikte sin uit d1e B-kolom te kies:-

A.

B.

(a)

As dit vak:.msie is,

1.

(b)

My plan is om eers te gadn
vakansie hou;
Kobie was 'n bekende
violiste
'n Mens raak gou verveeld

2.

(c)
(d)

3.
4.

5.

(f)

Die geneesheer sal die
pasient deeglik ondersock,
Toe ons klaar was,

(g)

Niemand kon raai

7.

Ons het geskater van die

8.

(e)

(h)

6.

lail,
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as jy 'n vakansie up 'n
plattelandse dorpie moet
deurbring.
dan sal hy vasstel of 'n
operasie nodig is.
dan moet hulle later daaronder ly.
toe sy op Maasdorp aangekom het.
of my klasmaats my oor
dertig jaar sal herken.
dan wil ek 'n betrekking
aanvaar.
is die dorpie stil en verlate.
wanneer die oorlog sou
begin.

(i)

Party mense maak graag
skuld,

(j)

Ek wonder

9.

10.

toe spoggerige Jan in die
middel van die straat op
'n skil gegly het.
het net die pitte en skille
oorgebly.

III.
Spreek uit : -

(a) o-8-o(o).
morg- more- more;
soe- slope.
(b)

sorg -- sore -

vore;

oi- oi- ooi.
goiings - goi - gooi;
toiings - noi - nooi;
hondjie; mondjie; rotjie; afgodjie.

sog-

otjie;

(c)

e-e-ee.
bed - bere- bere; wed - wl:rdd - weelde; kermkerel- keel; skets - sker- skeer; bles - - bier
- bleek; erens; nerens.
gebedjie; portretjie; prentjie; tentjie; presentjie.

(d)

Daar was 'n vlooi by die noi in die kooi.
,Goeie more, my hondjie", het die kerel vir sy noientjie
gese.
Die skapics bier, die soe o-o en die hondjie ie-ie ashulle
vir die noi sien kom.

IV.
Skryf 'n dialoog waarin Plaa~:.japie en Stadsmeneertjie ieder
sy eie lewe verdedig.

v.
A. Soek al die bywoorde in die passasie (stel 54 iii).
LET OP:-'n Bw. kan drie dinge doen. Dit kan (i) jou iets vertel
omtrent 'n handeling (hoe, waar, wanneer, hoekom,
ens. dit gedien is), of dit kan (ii) die inhoud van 'n
ander hw. of (iii) \'an 'n hnw. nader beraal.

B.

L_ei 'n bw. af van elkeen van die volgende woorde en gebruik
dit in 'n sin:Huis, gewoonte, groat, more, dag, self, aand, noorde,
kart, slegs.
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I.
Qee die regte vorme t•an die woorde tussen hakies:-

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ek weet nie of hy kinders van drie (week) of kinJers van
drie (jaar) bcdoel nie.
Ons het scs (maand) aan die strand Lteurgebriug en toe weer
twee Uaar) sander ondcrbreking in die binneland gebly.
Die seun het van die (trap) geval en sy (bril) gebreek. Hy
was ccn van die (tweeling).
Ons buis was die laaste tyd 'n bospitaal: eers bet my klein
sussie (masel) en my klein broertjie (pampoentjie) gebad, toe
het my moeder gt"durig gekla oor (sinking).
Hy verdeel sy werkdag in twee (periode) van vier (uur) elk.
(Skop) was rroewe en Jan bet net (skop) aas er (skop) twee
gehad.
(Ruit) en (hart) is rooi (kaart); terwyl (skop) en (klawer)
swart is.
Dis al honderd-cn-vecrtig (jaar) gcleJe dat Jie (Engels) die
land vcrower het.
Daar bestJ.an 'n mooi versameling (gedig) en ander (geskrif)
van Jie hand vm N. P. vJ.n Wyk Louw.
My oudste broer werk in die (Unie-gebou) in Pretoria. Hy
is van plan om in Julie die (Victoria-waterval) te besoek.
Daardie kinders het mos geen (harsing) in hulle (kop) nie.
In die (middeleeu) was die (l\'ederland) verdeel in 'n aantal
klein (staat).
'n Pond gaud is baie goue (pond) \Verd.
Die kis appels hct honderd-en-vyftig (pond) geweeg, en byna
twee (pond) gekos.
Hierdie twec (voorstad) ;s in 'n lieflike (omgewing) gelee.
Ek kan geen gepaste (woord) vind om (uiting) aan my
(gcdagte) te gee nie.
Op een of ander tyd moes hulle opgekropte (gevoel) in
heftige (woord) tot (uitinr) kom.
Vir more moet julle die (periode) van 1800 tot 1850 bestudeer.
Dis nie goeie styl om sulke verwarde (beeldspraak) in jou
(opstel) te gebruik nie.
Die (mislukking) van sy planne het hom baie (hoofbreek)
besorg.
Daar is twee (metode) om te werk te gaan as jy in sy guns wil
kom ...
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22. Die kosgangers het hard gepleit by die hoof maar tog met die
(kous) oor die (kop) tuisgekom.
23. In die (vakansie) spcel ek dikwcls (biljart) met my twee
(neef).
24. Ons moet die (trap) opgaan om by die biljartknmer te kom.
25. Partykeer speel ons ook (kaart). Maar die vorige keer het
die (ruit) boer weggeraak, en toe was dit maar 'n gesukkel.
26. Die reisiesbaan is twee (myl) buitckant die stad gelee.
27. Jan het verskillende (rede) gehad vir sy weiering om saam te
kom.
28. Ons langste voorspeler staan scs (voet) drie (duim) in sy
(sokkie).
29. ~adat die vliegtuig neergestort het, moes hulle (myl) ver
deur die woestyn stap.
30. Me 1ige (student) sou (die moed) verloor het onder (so 'n
omstandigheid ).

II.

Begin telkens met d1e sinne in die A-kolom en t·oltooi hulle
deur die geskikste sin in die B-kolom te kies: -

A.
1.

2.
3.

4.
5.

6.

B.
(a)

Ek het die verhaal jare gelede gelees, dog
Ek is ook na die gesclligheid uitgcnooi; tog._
Die kinders bewe van die
kouc, dog
Ons l:>uurman verdien 'n
redelike salaris; tog~
Die wekker het vlak by sy
oor gelui; tog

hulle wil nie warm klere
gaan a::mtrek nie.
(b) het hy nie wakker gcword
nie.
(c) ga:.m ek liewers tuishly.

(d) by kan nie eers vir my op
sy skouers tel nie.
(e) ek kan nie meer die naam
van die hoofkara kter onthou nie.
(f) moet hy voor die einde
van elke maand geld leen.

My neef is 'n frisgeboude
kerel, dog

III.
Maak die vetgedrukte gedeeltes van die sinne ontkennend:
1. Vertel my hoekom dit gesond is om baie vrugte te eet.
2. Washy bly toe by die telegram ontvang bet?
3. Die onderwyser het besluit om ons vanmiddag 'n toets te
laat skrywe.
4. Raai hoevecl somme ek reg gehad het.
5. Ek het die vakansie geniet, nicteenstaande dat ek op die
plaas was.
6. Jy sal gou gesond wees as jy beeldag in die bed bly.
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7. Oom Piet het laat vra of Pa wil saamry strandtoe.
8. Die artappelmocre wat jy wou he, het my buurman gekoop.
9. Hy weet nog gladnie watter vakke hy in Matriek sal kies
nie.
10. As hy Matriek deurkom, gaan hy vir 'n ambag leer.
11. Aangesien die koffer van leer•gemaak was, het hy dit nie
gekoop nie.
12. Die motorwedrenne was 'n sukscs, ofskoon een persoon
seergekry het.
13. Ek kan nie verstaan waarom jy geprotesteer het nie.
14. Glo jy dat Piet vir Jan kan ondergooi?
15. As dit ter sprake kom, moet jy maar maak asof jy alles
daarvan weet.
16. Hoewel hy getroud was, het hy van kinders gehou.
17. My suster het besluit om haar vinger~ en toonnaels te verf.
18. Die kondukteur het gese dat hy die Fouche's in die trein
gesien het.
19. Die Mynhardts dink dat hulle ons by die konsert sal sien.
20. Daar jy op 'n kind kan staat maak, is die saak nou afge,
handel.
21. Omdat die weer opgesteek het, het ons vroeg vertrek.
22. Hy wil altyd maai waar hy gesaai het.
23. Ma laat vra waarom Oupa van plan is om te kom kuier.
24. Die \Teemdeling se dat ons hom iets te eet en te drink gegee
het toe hy eenkeer honger en dors was.
25. Die jong het die hele tuin omgespit, sodat daar baie gras
kan groei.

IV.
A. Skryf in woorde : -

(i) 7.30 uur; 4; 14; 40; 440; 14e; 40e; 400e; ~ ; t ;
10.30 vm.; 5.25 nm.; 9.00 vm.; 1,000; 10,000;
100,000; 1,000,000; 1946; 3/130; 2 X 14 = 28.
(ii) £25-17-9d. F; 10 mi. 101 jrts. 2 vt. 4 dm.; 78 jr.
9 m. 2 w. Sd. 22u. 27m. 14s.

B.

Lees in Afrikaans:1. As 'u mens 'n groot granaat in die (half) deursny, is daar
twee (halves).
2. As jy die (halves) in die (half) deel, is daar (quarters).
3. As jy die (quarters) in die (half) deel, is daar (eighths).
4. My pa is (forty years) oud; ek is (fourteen) en sy (four).
5. (All of us) was daardie aand poot,uit.
6. (Some) het geskrik, maar die (others) was doodbedaard.
7. Nog net (once) het 'n verkeerskonstabel my voorgekeer.
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8. Ek het (twice) pak gekry en Karel (three times).
9. (Few) mense het die vergadering bygewoon.
10. (None of them) wou saamkom nie.

v.
Gee die regte t1orme van die woorde of groetJe woorde tussen
hakies
1. Oom Rooi,Stefaans wis dat sy (een) dogter graag verder wou
leer.
2. Dis 'n (elke dag) gcbcurtcnis dat moordc gepleeg word.
3. Dis 'n (klein wereld) as 'n mens dink hoe maklik jy van cen
plek na 'n ander kan gaan.
4. (lets sterk en cdel) tref 'n mens in oom Tom se karakter.
5. Mikro beeld die kleurling se (lief) vir Jrank uit.
6. Kromburg is 'n (klein dorpie).
7. 'n Mens weet nie wie (jy) vriend of vyand is nie.
8. In Andries steek daar niks (goeJ) nie.
9. Die (Afrikaans) is 'n gasvrye volk.
10. Ek wil 'n rcguit stok het; nie 'n (krom) nie.
11. Op pad (Jaar) het ons op 'n omgeslaande motor afgekom.
12. Met die (help) van LeonarJ word die skurk ~etrap.
13. Aia Martha was haar (een vriend).
14. In (almal) Sophie Raux se romas speel (lief) 'n groat rol.
15. Hy moes later besef dat (lewe) nie so rooskleurig is soos hy
hom voorgestel het nie.
16. Party van hullc is fl.uks maar die (andcr) is lui.
17. Hierdie (oud) motor was vier jaar gclede (splinternuut).
18. Ons het 'n week (lede) die nuus verneem.
19. Hardloop gou,gou (huis) en se vir Mammie Jat ek nie van,
aand vir ete (huis) sal wees nie.
20. Dit sal seker vanmiddag rcent want die lug ic; (hetrek).
21. Die trein was presies twee (uur) laat.
22. Ons gaan nie weer so (lang) vir haar wag nie.
23. Die skelm hct twee (Namakwaland) diama11tc by hom
gehad.
24. Dit spyt my, Mencer, ek het my opstel (huis laat).
25. Die (Engels) leer teenswoordig al hoe meer (Afrikaans).
26. Daar is die bioskoop (waar) ons v,anaand wil gaan.
27. Tant Lenie is 'n (kwaad, oud) vrou.
28. (In somer) is die meeste borne lowergroen.
29. Oor drie maande sal ek vyf (pond) in dicpo.sspaarbank(het).
10. Koop asseblief vir my ('n pakkie sigarcttc); ('n dosie
vuurhoutjies); ('n botteltjie ink) en ('n pond suikcr).
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I.

(a) Hulle sing i.n die skoolsaal. (Handeling in die teenu oordige tyd worm.)
(b) Hulle het in die skoolsaal gesing. (Handeling in die
verlede tydsvorm, bedrywende t orm.)
(c) Hy is nog siek. (Toestand in die teenwoordige tydsvorm.)
(d) Hy was 'n rukkie geleJe sick. (Toestand in die verlede
tydsvorm.)
(e) Hy word vandag opereer. (Handeling in die teenwoordige
tydsvorm, bedryu:ende vorm.)
(f) Ily is gister orereer. (Handeling m die t·erlede tydsvorm,
lydende t•orm.)
Vertacll:--

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Some fanners are rich but the other:, are poor.
Some farmers were rich but the others were poor.
,Sarie M:1rais" is being sung on this record.
The song has been translated into many languages.
Sh<.: is hin:-( trusted by nobody.
She is a very interesting person.
It has been raining all Jay.
It was raining dl day.
Is your sister singing in the hath?
S..tngiro is writin~~ another hook on animals.
San~dro w.:.s writing another hook on animals.
A rook on liom i~> h·ing written by Sangi.ro.
A book on liono.; has heen written by Sangiro.
Many books were written by Sangiro.
Sangiro is an author and a hunter.
Sangiro was a hunter.
, Uit Oerwoud en Vlakte" has heen translated as , The
Maanhaar".
A book is being written about Sangiro.
Sangiro was born in 1894.
Sangiro has been painted by Anton Hendrikz.
I am longing for my mother.
He is reading a detective story.
The detective story was written by R. Meiring.
It is a very interesting detective story.
Detectives storie:o are usually enjoyed hy hoys.
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II.
]y moet gaan teemaak, as die water kook.

Voltooi onderstaande sinne : 1. Nicmand wis of ..................
2. Skielik het die hond my bevlie toe
3. Ons sou les opgcse het, us ............... .
4. Die gehoor het begin guap toe .............. .
5. Die barbier het my hare geskeer, dit gckam en toe
6. Wil jy nog weet of ......... ?
7. Sal jy 'n entjie saam met my guan stap, as ................ ?
8. Het hy iets gese toe ........... ?
9. Dis nog onseker of .............
10. Die piekniekgangers was uitgeput toe .
11. Pa se hy twyfd of ................ .
12. Ek kon nie duidelik hoor of ...............
13. Die motor sou hom nie omgery het nic, as ..........
14. Ek sou daardie boek gekoop het, as ................ .
15. Jy sal nog betyds wees, as ................ .
16. My oe het begin brand toe ................ .
17. Hy het sy hoed afgehaal toe ................ .
18. As ...........
19. Wie kan raai of ............ ?
20. Toe

III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Vul die ontbrekende voorsctsels in: W endu dink terug ................. die Kromburgers.
Almal neem decl ................. die politieke stryd.
Die familieportrette hung ................. die muur.
Mien het tog nie .................. Freck getrou nie.
In die verhaal word 'n jonkman, wat . ..
Kaapstad
woon, beskryf.
Sagrys dink net ................ homself.
,Buks" is ................. die broers Hobson geskryf.
Sy vrou ly al jarelank ................. tering.
Oom Soois se broer vry ............... sy dogter.
,Verbygerolde Due" handel ................. die vcrlede.
Engela het verloof geruak ........... Gray.
Lalie het ............. haar suster .. ...... ..... die dorp gaan woon.
Hulle swerf dag ............ dag rond om werk te sock.
Hy is nie gehoorsaam ... . . sy moeder nie en slug .............
slag koggel hy haar uit.
Wenda is oorlede .............. dubhele longontsteking.
Die skurk is
aanklag
moord
. dood
veroordeel.
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17. VermenigvulJig ses ...
agtien en Jeel die getal .................
neg e.
18.
Uom rom se gcsprek het hy 'n rukkie bedaar.
19. Daar hy s1ek was, moes hullc m.1ar ................ sy hulp klaarkom.
20. Jim was
anJer woorJe 'n Jeurtrapte skelm.
21. Almal het gretig uitgesien .............. die bruilof wat .. ... .. . . 'n
paar dae sou plaasvind.
22. Die dronklap het ................ 'n spoed van vyftig myl
uur ........... die hoek gejaag.
23. Ongdukkig het die burgers nie genoeg ammunisie
voorraad gehaJ nie.
24. Jack het ............ verJenking ....... moord gestaan, maar
niemanJ kon bewys Jat hy skuldig daar, ................. was rie.
25. Tien ................ een het sy haar pa nooit iets daarvan vertel nie.
26. Vrueg JaarJie more h.et Ampie ............... die kraal gegaan.
27. Ampie was smoorverlief .......... Annekie.
28. ............... die ou end h.et hy tog daarin geslaag.
29. Toiings was doodhang ........ Helmet; later was h.y smoor,
kwaaJ .. . . .
WinJbuks.
30. Hy het
Siena vcrlang, Jaarom het h.y weer ............. .
haar graf gegaan.

IV.
Vul die leestekcns in en gebruik hoofletters en diakritiese tekens
waar nodig:-maar haar geJulJ was nou op en sy het vinnig asemgehaal jy het
daardie vrnu hiernatoe ~~ebring hcrhaal cato jy hct betteke tree
naJer aan hJar suster hly stil cato se sy amper sissend deur haar
tande ek l'et VJI1:Jand al genoeg verdra van jou vcrstaan er nou bly
jy stil hoor boor jy cato tree agteruit en haar mond gaan oop van
vcrbasing hou r>ou jou mond en moct nie 'n woord meer pr:Jat nie
nie met my nie en ook nie met anita of iemanJ anders nie jy was
altyd wreed en on<!enadig die here sal jou nag straf.
(Deur Esther Maritz in Die Huisgenoot.)

v.
A.

Gehrwk die regte voorvocgsel, (be,, ge,, er,, her,, ver,, ont,) : -

1. Bulle h.et die dicf .... ken aan die mcrk bo sy linkeroog.
Toe hct ons mekaar nag nic so goed ............ ken nie.
Mcneer, ek kom net skuld ...........ken.
Kan jy
.. ken dat jy vir hom geskop h.et?
Dit was ...... kend dat sy gesondheid al 'n tyd lank swak was.
Voor ons ons tente opgeslaan het, het ons eers die terrein
goed .... ken.
7.
.. ken jy nou dat dit jou skuld is?

2.
3.
4.
5.
6.
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8. Ons bet mekaar jare lank
ken voor om getwuJ is.
9. Dis 'n ........... kende verskynsel dat 'n moorJenaar die toneel
van sy moorJ later weer gaan besock.
10. Toe ek haar na jare weer sie11, hd .:k haar gbdnie meer
........ ken nie.
B. Kies die beste woord : 1. Iedereen het met hom (gespot, bespot, verspot).
2. Dit was baie (gespot, verspot, bespot) van hom om so kwaaJ
te word oar 'n kleinigheid.
3. Hulle het hom (gespot, bespot, verspot) om sy lang hare.
4. Dis al jare (gelede, verlede, oorlede) dat my oom (gelede,
verlede, oorlede) is.
5. In die (gelede, verlcJe, oorlede) bet dit dikwels voorgekom
dat beeste hier spoorloos verdwyn.

58
I.

van

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

(a) Sy oom is skatryk. (Toestand d.w.s. ,skatryk" is 'n
eienskap van sy oom.)
(b) Sy oom word skatryk. (Vcrandering van toestand d.w.s.
,skatryk" word 'n eienskap van sy oom.)
Se of oris in die volgende sinne 'n toestand of 'n verandering
toestand het : Die kinders in hierdie klas is baie lui.
Die kinders in hierdie klas word baie lui.
Haar rokkie lyk tog alte mooi.
Haar rokkie word al vuil.
Gerda is die slimste in die klas.
Gerda word moeg van leer.
Jou wit brock sal gou vuil wees.
]ou wit broek sal gou vuil word.
Sy was 'n lang ruk sick.
Sy het gister siek geword.
Jy mocnie kwaad word vir my nie.
Koos bly maar kwaad vir my.
Ek is alweer verkoue.
Ek raak alweer vcrkoue.
Ag, hoekom word die mooi borne afgekap?
Kan dit moontlik wees?
Kan dit moontlik word?
Oupa word met verloop van jare al hoe gry&er.
My ouers is nag nie grys nie.
Op die ou end raak die tweetjies verlief op mekaar.
JQ8

II.
Begin telkens met d1e 5inne in d1e A.-kolom en voltooi hulle deur
die geskikte sin in die B-kolom te kies : -

B.

A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gisteraand het dit begin
motreen; daarom
Gi;,teraand het ons maar
Hewers nie gaan stap nie,
Jaar
Lea wou vanaand nie lekkergoed eet nie, daar
Die spreker het aanhoudend gehakkel; daarom

(a) het die gehoor nie aandag-

Die motor het omgeslaan,
daar
Mev. Smith word 'n skinJertong genoem, daar
Lettie kon somme nie verdra nie; d,wrom
Lettie het altyd in die
rekenkundeles gedroom
of geteken, daar

(e)

tig geluister nie.
(b) het sy altoos in die klas
gesit en droom of teken.
(c)
(d)

(f)
(g)
(h)

sy alte graag stories oar
ander mense rondstrooi.
het ons besluit om maar
Hewers nie te gaan stap
nie.
sy alreeds haar tande geborsel het.
dit onverwags begin motreen het.
sy somme nie kon verdra
nie.
die bestuurder veels te
vinnig om die draai gejaag het.

III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
lZ.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Vul die ontbrekende voornaamwoorde (en nodige voorsetsels) in:............. ... dink jy ? Sannie?
.......... .... .. dink jy? Die eksamen?
............... het jy baklci? Jan~
........... het jy die tak afgesny?
. ......... gebruik 'n mens 'n wasvel?
. .......... het jy geskryf?
........... verlang jy?
. .... .......... luister jy ? Die musiek?
loseer jy?
................ het jy die geld geleen?
........ .... .. aard jy?
........ ... . is hy verlief?
.. ......... is ,Die Siel van die Mier" geskrywe?
het jy gaan kampeer?
... .... .. . het julie die slang doodgemaak?
'n Motor is iets ................ 'n mens vandag nie kan klaarkom nie.
Hier is die sleutels ................ ons gesoek het.
Dis 'n soort verhaal ............. ek gladnie hou nie.
Jq9

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Hy i6 ieme.nd .. ... . . jy kan staatmaak.
Dis my ouers ............. ek geskryf het.
Dis die perd . .. .. . ek afgeval het.
Wie is die mense ................. ens gaan kuier?
Weet jy ............. sy saamgegaan het?
Is dit die hoofstraat .................. die botsing plaasgevind het?
Dis die verkeerde deur ................. jy geklop het.

IV.
Dis darem 'n deurmekaarspul in hierdie skoal. Kyk hoe sit
die kereltjie daar met 'n sigaar in sy hand. En die ander outjie
het glad sy kruisbande ocr sy kleurbaadjie aangetrek. Kaapstad
le seker in Noord-Afrika, of hoe?
Vertel wat daar nag verkeerd is in hierdie warboel van 'n
skoal, en s€ hoe dit behoort te wees.

v.
A.

Qebruik in sinne : op die been wees; been-af wees; harde bene kou; jou
bene dra; been in die lug le; met die verkeerde been
uit die bed klim; iemand op die been help; ou bene
maak; S) beste beentjie vooruit steek.

B.

Wat sal jy alles saamneem as jy per motor gaan toer?
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I.
A. V ertel oar:1. ,Ja", het Emma geantwoord.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

,Hier kan ons nie 'n minuut
!anger vertoef nie."
, Moenie my pla nie", beveel die vader sy lastige seuntjie.
,Gaan speel nou".
,Nee", verseker sy haar man. ,Ek het nie my pa se verjaarsdag vergeet nie; ek het vanmore vir hom 'n telegram gestuur."
Met 'n lang gaap se Manie: .,Ek het glad nie Ius om so vroeg
more-oggend saam met jou stasie toe te kom nie".
,Trap! Ek wil jou nooit weer sien nie", beveel die nooi
haar onbetroubare bediende.
,Foeitog", merk die dame teenoor haar manop. ,Kyk hoe
mishandel hulle die arme diere".
, Mag ek hier in die vliegtuig rook?" wou sy weet.
,Elsa, moenie vir my staan en jok nie; ek glo tog nie hierdie
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stories nie", het die matrone haar verduiddiking onder.
breek.
9. ,Kom hiernatoe; ck het vir jou 'n prcsentjic", het Pappie
vir my gese, maar ck wis dit was maar net sy plan om Yir
my te vang.
10. ,Gee asseblief hierdie brief aan my moeder", bet die ge,
sneuwelde met pleitende oe gcvra.

B.
Vertel oor in die indirekte redc, maar begin telkens met die
vetgedrukte woorde: -1. ,Ek is platsak en sal dit waardeer as u my nog 'n paar
sjielings kan stuur." Daantjie skryf aan sy oucrs ................ .
2. ,Is dit waar dat daar in 1946 'n agtling in China geborc is?"
Een van die vrae wat hulle my gcstel het, was ................
3. ,,Oorlog sal nooit weer gevoer word nie, want die w..trens is
nou te gevaarlik. Of verwag u dat die volkere van die
wereld mekaar tog wil uitdelg ?" Die spreker het sy
toespraak afgesluit met die versekering dat . . . ..
4. ,Het u al ooit daaraan gcdink \vaarom ons mekaar soen. en
waar hierdie koddige uiting van mcnslike gedrag vandaan
kom ?" Een van die vrae wat A. Blignault aan die luister,
aars van Kaapstad af gestel het, was ................ .
5. ,Soek in die verlede wat goed is en bou daarop iulle toe,
koms." Een van President Kruger se boodskappe aan sy
volk was .............
6. ,By hierdie geleentheid word 'n puik program gelewer deur
'n aantal van die beste kunstenaars (,esse) in ons land;
bespreek dus dadelik vir more-aand se musiekuitvoering."
Hulle het in die koerant adverteer dat .......... .
7. ,Reeds gcdurende die afgelope eeu woed daar 'n stryd tussen
die skildcr en die fotograaf." Hans Nel beweer in die Mei,
uitgawe (1946) van FILMA dat ............. .
8. ,Rasper die lemoenskille en laat dit week in die suurlemoen,
sap. Roer die suiker en die wit van 'n eier daarin, klop dit
dan deeglik. Smecr die lemoenglasuur oor 'n warm koek."
Die huishoudkundige verduidelik dat 'n mens .................
9. ,Gister was ek by 'n uitstalling van Maggie Laubser se
skilderye." Lenie skryf vir my ................. .
10. ,Kom jy hiernatoc om te werk of om te speel ?" Die
bestuurder vra hom toe ................ .

II.

A.

B.

(a)

Toe ek wou gaan bad,

1.

(b)

Of die berig diewaarheid is,

2.
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sou ek regtig t'ie kon se
nie.
was die water al yskoud.

(a) Toe ek wou gaan bad, was die water al yskouJ.
(b) Of die berig die waarheid is, sou ek regtig nie kon se nie.
Begin met die sinne in die A-kolom en voltooi hulle deur telkens 'n
geskikte sin in die B-kolom te kies : -

A.

B.

Ek eet my hoed op,

1.

Die perd het hom afgesmyt
(c) Julle moet julie speelgoed
bere;
(d) Ek twyfel

2.

4.

(e)

5.

(a)

(b)

(f)
(g)
(h)

(i)
(j)

3.

Toe die karnallies toktokkie gespeel het,
Hulle moes hulle speelgoed bere;
As hy duideliker beskryf
het,
Die lig het stadig verdof

6.
7.
8.

As 'n mens wil weet hoe
oud 'n afgesaagde boom is,
Soggens tel die baas &y
skape;

9.
10.

of die polisie daarin sal
slaag om die skelm te
betrap.
het die oubaas hulle amper betrap.
toe die rolprent begin.
dan tel jy net die ringe om
die pit.
as jy die voel raakskiet.
dan jaag die wagter hulle
veld-toe.
dan moet julie kom eet.
toe hy hom met die spore
gcsteek het.
sou ek nie so gesukkel het
om sy brief te lees nie.
toe mocs hulle gaan was
vir die aundete.

III.
(a) Bewering: Piet het 'n sigaret gerook.
Ontkenning: Dis nie 'n sigaret wat Piet gerook het nie,
maar 'n sigaar.
(b) Bewering: Jy het die bard gebreek.
Ontkenning: Dis nie ek wat die bord gebreek het nie,
maar Sara.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Maak ontkennend en vul aan met maar:Willie tere alweer die kat.
My nefie is baic swak in rekenkunde.
Jy het my inkpot omgegooi.
Die onderwyser het hom 'n blou-oog geslaan
Daar is 'n blou kol op jou baadjie.
Hoekom het jy so lank weggebly ?
Basjan hou baie van ~y suster.
Jy het 'n albaster stilletjies in jou baadjiesak gesteek.
Ferreira het eerste gekom in die klas.
Ferreira het eerste gekom in die klas.
2{)3

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Bo-op die rand groei pragtige waterlelies.
Hy het sy hemp geskeur toe hy in die boom geklim het.
Ek het die verslag van die wedstryd in die koerant gelees.
Hy wil alewig dwarstrek.
Daar het masels uitgebreek in die Hoer~Jongenskool.
Hulle is vreeslik kliekerig.
Julle hoef julie nie so aan te stel nie.
Op bladsy tien staan die gedig voluit.
In ludic heers vanjaar 'n hongersnood.
Die Eerste Minister het per vliegtuig na Louden gereis.
In die verte kan ek mielielande sien.
Bo~op die krans staan 'n baken.
Op straat het ek 'n tydskrif vir Hvee pennies gekoop.
Piet van Blerk het 'n gedig oor ,Die Maanskyn" gemaak.
Elke W oensdag moet ons 'n opstel skrywe.

IV.
Druk die gedagtegang Mn die volgende passasie in so min
woorde as moontlik uit: Hoe ouer ons volk word, hoe ouer die wereldgeskiedenis
word, soveel te meer word die betekenis vir ons duidelik van die
Groot Trek, soveel te grater word in die oe van die geskiedenis
die heldhaftige manne en vroue wat daaraan deelgeneem het.
Hullc name, hulle dade word in die geskiedrolle opgeneem onder
die wat in die herinnering van die mensheid onder die onsterf~
likes gereken word.
As 'n mens let op die dade en die woorde van die Voor~
trekkers, dan sou jy se dat hulle in bul binneste moes geweet het
dat hulle groat was, dat hulle die redders was van die Hollands~
Afrikaanse nasionaliteit en taal en vrybeid, en dat die gevoel bulle
die krag gegee het om te doen wat hullc gedoen bet; en in plaas
van uitgeroei te word deur tienduisende wilde barbare, wondere
te verrig en oorwinnaars te bly in die vreeslikc stryd teen 'n
oorweldigende oormag. Ons is geneig om te dink dat die harte
wat so kalm in klein laertjies die aanval kon afwag van die ganse
barbaredom, harte moes gewees het wat bewus was dat hulle
tot iets groats uitverkore was en dit daarom gerus kon waag.
Maar oomblikke sie.n ons in hoe vals en onwaar dit is om
so iets te dink: bulle het eenvoudig gedoe.n wat hulle gedink bet
hulle op die oomblik verplig was om te doen om die vryheid en
die bestaan van hul eie klein klompie te red.

(Uit: Afrikaanse Leesboek deur Jan F. E. Celliers.)

V. Vertel die inhoud van 'n Afrikaanse boek wat jy onlangs
gelees het.
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I. Sit om m dte L)dende vorm:
1. D. F. Malherbe bet ,.Hans die Skipper" geskryf.
2. Andrt: Huguenet bet ,,By die Meuhtroom" opgevoer.
3. Wie het ,Hamlet" in Afrikaans vertaal?
4. Die skoliere versier die saul vir die geselligheid.
:J. Hettie sing 'n liedjie.
6. Mevrou Gie jaag baar meid weg.
7. Die wasmeid stryk die wasgoed.
8. Besoek baie mense die uitstall'ng van skilderye?
9. Le die burgemeester nog more die hoeksteen van die nuwe
hospitaal?
10. Julle moet die reds gchoorsaam.
11. Die polisie sal alle medepligtiges arresteer.
12. lakkab het vir wolf uitonrle.
13. ·ons leers het die vyand verslaan.
14. Anna moet die skottelgoed was.
15. Niemand kan Jie spreker hoor nie.
16. Nerens sal jy 'n goeJkopcr wasmasjien kry nie.
17. Elke dansparty woon die Smits by.
18. Jy moet jou sitplek 'n maand voor die tyd bespreek.
19. Toe ons Jaarvan hoor, het die eienaar alreeJs daardie huis
verkoop.
20. VoorJat hy getrou het, het hy alle reelings klaar getref.
21. Moet ons die opstel nog skryf?
22. Kan niemand hierdie blokkicsraaisel oplos nie?
23. Wie kan die gewig optel?
24. Het die vcrkeerskonstahel jou gewaarsku?
25. NL10i julle nie vir Piet~hulle uit na die geselligheid toe nic?

II.
(a) Ofskoon. Ek was vaak. Ek kon nie aan die slaap raak nie.
Ofskoon ek vaak was, kon ek nie aan die slaap raak nie.

(h)

Begin onderstaandc ~inne met die voegwoord : 1. Sedert. Ek het die spookstorie gelees. Ek droom elke
nag daarvan.
2. Omdat. Dit is gebruiklik. Mans haal bulle hoede af as
hulle iemand groet.
3. Hoewel. Ek het ..tl baie grappe gehoor. Ek kan nie nou
aan 'n goeie dink nie.
4. Indien. 'n Mens versorg jou tande van kleins,af. Sal jy
nie alte gou kunstande hoef te koop nie.
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5. Daar. Die meid is ernstig siek. Dit> huisvrou moet nou
self die huis aan die kant maak.
6. Tensy. Dit reent more. Ons sal hy die dam gaan kampeer.
7. Mits. Dis more mooiweer. Die toernooi sal plaasvind.
8. AI. Dit het gistermiddag gcrcent. Dis vandug snikheet.
9. Sodra. Jy slaag danrin om die blokkiesrauisel op te los.
]y moet dit vir my kom wys.
10. Voordat. Sy neef het die ongeluk gehnd. Hy was 'n
kamrioen-tenr.isspeler.
11. Hoe •.• hoe. Jy maak die \Verk eerder klaar. Jy kan
eerder g-aan rus.
17.. Toe. Die seuntjie was in die ho~>pitaal. Sy ouers het
dikwels vir hom gann besoek.
13. Aangesien. Die klerk sc salaris is verhoo)!. Hy kan nou
sy kinders beter laat aantrek.
1 l. As. 'n Inbreker raak aan die brardkas. 'n Klokkie lui in
die hestuurder se huis.
15. Hoekom. Hy bet dit gedoen. Ek weer nie.
16. Ofskoon. ]annie se ouers het hom dit verbied. Hy peuter
gedurig met elektriese drade.
17. Nadat. Die drenkeling was op vaste grand. Die lewensredders het kunsmatige asemhaling toegepas.
18. Vandat. Die dogtertjie se mangels is uitgehaal. Sy lyk
baie gesonder.
19. Toe. Die klok het gelui. Die Ieerlinge het begin rondskuif.
20. Deurdat. Die dorpenaartjie het vergeet om Jie buikgord
vas te maak. Die saal het afgegly.

III.
V ul die ontbrekende voorsetsels in:1. . ................ twee .. . .... het die hele klas geslaag.
2. Piet lyk ........... sy vader en tog aard hy ............. sy moeder.
3. Hy sal jou nie .......... die steek laat nie, jy kan ... .
.. hom
staatmuak.
4. Uiteindelik is die herugte misdadiger ... ............. heterdaad
betrap.
5. Sy ontbyt bestaan gewoonlik net ........... roosterbrood en
melk.
6. 'n Jagter hehoort hom nooit onnodig ............ gevaar bloot te
stel nie.
7. Dis gewoonlik die dommes wat nie bulle aandag ............ die
werk kan bepaal nie.
8. Jeanne en haar broer het .. .... .. bulle voog or die plaas
gewoon.
9. .. ................ die tyd was Elsa nie meer ................ haar positiewe nie.
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10. Om toe-oe te tik, is
my vuurmaakplck.
11. Dag ............. dag moet die koeie gemelk word.
12. Toe ek verneem het dat ek geslaag het, was ek .................. my
noppies.
13. Maeder se dat sy haar die hele tyd ............ ons bekommer het.
14. Die kinders het ........ ····-··· hartelus in die huis baljaar.
15. Ek vertrou ................ jou dat jy my nie ............. die steek sal
laat nie.
16. Jy kan net twee boeke ............... 'n slag leen.
17. Hy het my ................. voorbaat vir die gunsie bedank.
18. Geen winkelier stuur lekkergoed ....... sig nie.
19. Waarom moet 'n mens hom gedurig .......... sy plig herinner?
20. Die behoeftige kinders moet
.. boeke voorsien word.
21. Die gepeupel het ........ vryheid, gelykheiJ en broederskap
gestrewe.
22. Die speurder het die misdadiger .............. die litteken .. .. ....... .
sy gesig herken.
23. Die ongeluk was
... wyte ................. die beskonke bestuurder.
24.
slot .
.... rekening is Afrikaans tog nie so moeilik
nie.
25. Of ons nog more gaan piekniek-hou, hang net ................ -die
weer ..............

IV.
Skryf 'n opstel getitel: , W onderlike karakters in uns dorp
(stad)".

v.

'n Paging word aangewend; skade word berokken; die
doodvonnis word voltrek; iemand moet getuienis afle.
Qee selfstandige naamwoorde wat by onderstaande werkwoorde
pas:1. Wie sou die .............. gepleeg het?
2. Waarom sou hy die ............. teen jou koester?
3. Op die ou end moes die vyand maar die .................. delf.
4. Verkeerd! Jy het die ......... rnisgeslaan.
1. Jy kan nie kopuittrek nie; jy moet juu ............. nakom.
6. Na 'n ruk moes die swakker bobbejaan maar die ............... .
blaas.
7. V ertrou j ou vriende; moenie altyd . . . koester nie.
8. Na 'n rukkie het ek met die vreemdeling in die kompartement 'n ................ pro beer aanknoop.
9. Sal jy so gaaf wees om vir my 'n ... .. ...... te bewys?
10. In die hoe gras het die jagters die . . ....... byster geraak.
11. Hy moes maar self opsnork want niemand wou hom ..................
verleen nie.
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12. Die bankklerk het in die tronk beland, omdat hy
verduister het.
13. Praat tog sin; moenie gedurig ............. praat nie.
te
14. Voor 'n mens gaan vakansie hou, behoort jy eers
tref vir losies.
sou die kwaaddoeners nou weer smee?
15. Watter
16. Voor 'n minister sy amp kan aanvaar moet hy eers 'n
van getrouheid afle.
17. Onderwysers verdra nie leerlinge wat graag (witv.)
soek nie.
18. Kan jy miskien 'n beter plan aan die .
gee?
19. Het jy al jou rekening . ... ?
20. Klere was na die oorlog peperduur want die .
het
gestyg.
21. Toe klere weer volop was. het die .
gedaal.
22. Daardie voorstel het algemene
gevind.
23. Die beskuldigde is ter
veroordeel.
24. In die wildernis is die Voortrekkers aan l--aic ...
Hoot~
gestel.
25. 'n Mens behoort jou voile .
aan jou werk te skenk.
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I.

(a) (Gister.) Dis baie koud.
(b) Gister was dit baie koud.

Begin telkens met die woord(e) tussen hakies:
1. (Vandag.) My jongste broertjie ondergaan 'n operasie.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

(Gister.) My jongste broertiie ondergaan 'n operasie.
(More.) My jongste hroertjie ondergaan 'n operasie.
(Gisteraand.) Die hoenders word deur my versorg.
(Nou~die~dag.) Die polisie dagvaar 'n verdagte inbreker.
(Oor twee weke.) Die skoal sluit vir die wintervakansie.
(Vanmelewe.) Daar's baie springbokke op Oupa se plaas.
(Onlangs.) Ons bring 'n aangename vakansie aan die strand
deur.
(Binnekort.) Ek kom vir jou kuier.
(Sedert die oorlog.) 'n Groot omwentelin!! op die gebied
van ons industriee vind plaas.
(Vanmore.) Ek wens my sussie geluk met haar verjaarsdag.
(More~oggend.) Ons gaan dou voor dag opstaan om kus toe
te vertrek.
('n Week gelede.) Hulle het mekaar nog baie lief.
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14. (Aanstuande maand.) Ek het genoeg gold om my skuld teo
betaal.
15. (Destyds.) Ons m~1et J.ie reis per ossewJ. atle.
16. (SedertJien.) Klein-Piet skiet nog nie weer spek nie.
17. (Sedert daarJie Jag.) Hy neem born voor om nooit weer
kluitjies te bak nie.
18. (Toe.) Die vrugtestders le rieme neer om nie gevang te
word nie.
19. (Kart Jaarna.) Ons ry weer eenJag by die spookhuis verby.
20. (Kaaseergister.) Ek sien Junnie met Hannie praat.
21. (Gedurende die droogte.) Baie boere raak bankrot.
22. (More-aand.) Ek het die nodige bewyse in my besit.
23. (Eersdaags.) Die eksamenuitslae is bekcnd.
24. (Vroeer.) Die knaap wil nooit alleen gaan slaap nie.
25. ('n Ruk gelcdc.) Mv honJ word baie sick.

u.
Hy sou sy rieme styfgeloop het, as hy gewaag het om my te
klap.
Voltooi onderstaande sinne : 1. W aarom het jy hom nie gevra of ....
2. Die motor het omgeslaan toe
3. Bennie sou geslaag het, as ...... .
4. Hy steek 'n patroon in die geweer, vat korrel en toe .................
5. Toe dit so droog was, ......... .
6. As jy my gehelp het, ............. .
7. Of dit die waarheid is, ................ .
8. Hy het die gehoorbuis opgetel; toe ............... .
9. Het jy al gehoor of ................ ?
10. Piet sou nooit die geld verloor het nie, as
11. Die perJ het skielik geskrik toe ............... .
12. Ek wonder of ..... ! ..... .
13. Ek weet regtig nie of . . .
14. Die kosgangers sou gaan piekniek hou het, as ............ .
15. My suster het haar hoeglam geskrik toe ........... .
16. Hy het die brief opgevou, dit in die koevert gesteek en toe

17.
18.
19.
20.

Vra gerus maar, as ............ .
As ............. .
Toe ................ .
Of ...............

III.
Gee die regte vorme van die b.nwe. tussen hakies: ·

1. Vrydagmiddae voel ek baie (moeg) as op Maandae.
2. Het jy al van die (bo) duikplank afgeduik?
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3. Hoe (ver) 'n mens stap, hoe (don;) word jy.
4. Dis nie 'n (laag) muur nie maar 'n (hoog).
5. Dis nie 'n (klein) sew1tjie nie maar 'n (groat)
6. Pappie is die (een) persoon wat ek sal vertrou.
7. Giep is regtig die (snaaks) persoon wat ek ken.
8. (Laf) as Giep kan gecn mens wees nie.
9. Hoe (ecrs) jy begin blok, hoe (goed) sal dit wees.
10. Dit was die (een) keer wat ek gejok het.
11. Die (nuut) motor is net so vuil soos die (oud).
12. Sit tog (ver) van my af; sit Hewers (naby) aan jou rna.
13. Die (goed) stuurlui staan gewoonlik aan wal.
14. My speelgoed is tog (nuut) as jouc.
15. Die pryse by daardie winkel kan nic veel (hillik) wees nic.
16. In die (vroeg) more hct ek 'n (verdag) geluid gehoor in die
kamer.
17. Dit was 'n (goed) paging wat jy aangewend het om die
rekord te slaan, maar jy kan nag veel (goed) doen.
18. Was jy al by die (Pietermar'tzburg) Voortrckkermuseum?
19. Hoe (danker) dit geword het, hoe (bang) het ck geword.
20. Ek het 'n perdjie, hoe (ver) hy ry, hoe (kort) word sy
stcrtjie.
21. Moenie (nuut) klere aantrek nie; dra jou (oud).
22. Ons moes (buite) stap om te gaan kyk waarvoor die honde
blaf.
23. Dis die (vies) wat ek nag ooit vir ou Gawie gesien het.
24. Met die jare raak Oupa al hoe (geboe).
25. Hier is die strate betrcklik (breed) en (reguit) as in die
middestad.

IV.
AS DIE OLIEBRONNE NOU UITGEPUT RAAK?
Die stof wat egter die meeste aangewend word as kunsmatige
brandstof, is alkohol. So 'n plaasvervangcr moet in groat
hoeveelhede berei kan word teen ongeveer die koste van die
natuurlike. Daar moet dus genoeg grondstowwe wees waaruit
dit vervaardig kan word.
Die beste grondstof waaruit alkohol vervaardig kan word,
is aartappels. Maar aartappels kan soveel voordeliger aangewend
word as voedsel vir mens en dier. Daar moet dus na ander
grondstowwe gesoek word.
Die geskikste grondstowwe vind ons in sekere gras~ en
graansoorte, asook in die afvaldele van sekere sagte houtsoorte
wat in ander nywerhede gebruik word. Hierdie stowwe word
na 'n voorbehandeling aan 'n gistingsproses onderwerp, waar~
deur die koolhidrate daarvan omgesit word in alkohol. Uit
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hierJie alkohulhoudende prod.uk word alkohol verkry deur
distillasie.
Daar i<> baie ander grond~towwe, maar in die meeste gevalle
is die cinJproJuk so duur dJ.t Jit nie winsgcwend is nie. In ons
eic land is daar ook al procfnemings met baie stowwe gemaak,
maar die re::,ultJat was nog nie so bevredigheid dat die produk
mt:t die ingevoerde kon kompcteer nie. Maar die belangrike
saJ.k is hier vir ons dat Wdllneer ons nie daardie natuurlike
produk aan ons kuste ~elewer kry nie, ons dan in 'n betreklik
kort tyJJie genoegsaam van. ons eie brandstof moet kan vervaardip- om ons ekonomiest: lewe aan die gang te hou. Ons
Brandstofnavorsingin::,tituut hou hom met hierdie saak besig.
(B. C. Schutte: Olie, die Swart Gaud.)

1. Watter stof kan gebruik word as die oliebronne van die
wereld dalk opr.lak?
2. Wat is die vernaamste vereiste(s) vir so 'n plaasvervanger
van olic?
3. Wat is die beswJar teen die gebruik van aartappels?
4. Wat b.n in pbus van aartappels gebruik word?
5. Hoe word alkohol daaruit gehaal?
6. Wat word in Suid-Afrika in die opsig gedoen?
7. \Vat sal ons moet doen wanneer ons nie meer olie kan
invoer nie?
8. Waarom?
9. Watter soortc brandstof gebruik ons daagliks?
10. Gee telkens die teenoorgestelde van die vetgedrukte woorde.

v.
Parys is die hoofstad van Frankryk. Die inwoners van
Parys is Franse.
Vul die ontbrekende woorde in:1. Rome is die hoofstad van ...
· Die meeste inwoners van
.. is ............ .
2. Berlyn is die hoofstad van
Die meeste inwoners
v.1n ................ is
3. \Venen is die hoofstad van................ Die meeste inwoners
van ... ... .... . is . .. ........
4. Sofia is die hoofstad van ................. Die meeste inwoners
van ... . . . is ...............
5. Moskou is die hoofstad van ...... ..
Die meeste inwoners
\'an
. is ................ ..
6. Dublin is die hoofstad van .. ...
Die meeste inwoners
van .
. . is ...............
7. Teheran is die hoofstad van...
Die meeste inwoners
van .. .. .. .. is ................ .
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8. Koponh~Lgen is die hoofstad van
. Die moeite
inwoners van ................. is .............
9. Oslo is die hoofstad van
Die meeste inwoncn.
van .................. is ................ ..
10. Nieu-Delhi is die hoofstad van . ... . .
Die mecste inwoners
van .................. is ................ ..
11. Ankara is die hoofstad van ..... .. .. Die meeste inwoners
van .................. is ............ .
12. Tokio is die hoofstad van . .... ..... ..... Die mecste inwoners
van ................. is ............ .
13. Warschau is die hoofstad van .. ........... Die meeste inwoners
van ........... is ...............
14. Batavia is die hoofstad van
Die meeste inwoncrs
van ............... is ................ ..
15. Brussel is die hoofstad van
Die meeste inwoners
van .................. is ..................
16. Athene is die hoofstad van
Die meeste inwoners
van .................. is ............... .
17. Ottawa is die hoofstad van
Die meeste inwoners
van .................. is .................
18. Madrid is die hoofstad van ........ .... .... Die meet>te inwoners
van .................. is ........... .
19. Washington is die hoofstad van .............. Die meeste inwoners
van .................. is ............. .
20. Parys is die hoofstad van ... .... ... .. Die meeste inwoners
van ...... .... . is ............ ..
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I.
(a)

Het jy hom nie uitgenooi om die geselligheid byte woon nie?
(b) Ek het nooit te kenne gegee dat jy onnosel is rie.
(c) Dit het so teen sewe-uur begin reent.

Vul in om te, te, ofniks: 1. Sy weet nie hoe ........... brei nie.
2. Sander .................. dink, se ek toe die verkeerde woord.
3. Ek voel lus ............... gaan slaap.
4. Dis 'n skande ................ dink dat hy so gou die vermanings
vergeet het.
5. Sy het my pro beer ................ wysmaak dat spinnekoppe ag oe
het.
6. Moenie vergeet ............... stem nie: Jan moet hoofp1efek
word.
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7. Dis

hope dat ons hulle tweede span sal klop.

8. Julie 1::-ehoort nie so hard vir haar ........... gelag het nie.
9. Dis a::m Wolraad Woltemade
danke dat veertien
skipbreukelin~e gered is.
10. Moenie alweer begin .. . .... kla nie.
11. Waarom het jy nie gisteraand opgedaag nie? Ons was jou
............ wagte.
12. .. ........... so te sukkel, laat 'n mens Ius voel .................. vloek.
13. Deur ............... vloek het hy die werk nie ligter gemaak nie.
14. . .............. oordeel na sy skrif is hy uiters slordig.
15. In plaas van ............... werk, hct ons maar gaan speel.
16. Daarna wis hy nie wat ............... se nie.
17. My rug is so seer dat ek nie weet hoe .. ... ... . .. le nie.
18. My sleutels was nerens ............ vind nie.
19. Ek het hom pro beer ........... uitoorle, maar hy is nie onder
'n kalkoen uitgehroei nie.
20. Toe hulle ouers weg was, het die kinders in die huis ................ ..
kere c;egaan.
21. Jy hoef nie
dink ek sal jou van die lekkergoed gee nie.
22. Dis 'n winkel waar daar ............. kies en ................. keur is.
23. Nerens kon ons 'n domkrag ............. leen kry nic, toe moes
ons die motor maar optel.
24. Dit sal jou niks baat .................. stry nie.
25. Jy hehoort nou ................ begin ............. hersiening te doen.

II.
Hy hct gedruip. (AI, ofskoon). Hy het hard gewerk.
Hy het gcdruip, al het hy hard gewerk.
(b) Hy het gedruip, ofskoon hy hard gewerk het.

(a)

Verbind onderstaande sinne eers met die eerste en daarna met die
tweede voegwoord tussen hakies. Begin telkens met die eerste sin:1. Ek sal jou help (as, mits}. Jy vra my op 'n mooi manier.
7
Die motor het om~eslaan (dog, tog). Geneen van die
insittendes is beseer nie.
3. Die elektrisien hct gomlastickhandskoene aangetrek (dus,
sodat). Dit was veilig om aan die elektriese drade te raak.
4. Jan sal nie slaag nie (en, nag . . . nag). Fanie sal ook nie
sla:~g nie.
S. Pappie het al sy tande laat uittrek (want, omdat). Die
dokter het hom dit aangeraai.
6. Ek hou niks van daardie skilderstuk nie (al, alhoewel). Dis
deur 'n vername kunstenaar geskilder.
7. Ons het vinnig gehardloop (do!J, tog). Ons het nie die bus
~eh11al nie.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

My neef se gesig is geskend (want, daar). Hy het pokkie~
gehad.
Jy moet tuis bly (anders, Of ... of). Ek moet tuisbly.
Ons moes vroeg opsta:m (want, aangesien). Ons moes
voor tienuur daardie more honderd-en-vyftig myl afle.
Hy het die handrcm getrek (derhalwe, so•lat). Die motor
kon nie teen die afdraande afharJloop nie.
Niemand het ooit weer van die outa gehoor nie (want,
sedert). Hy hct verdwaal.
Die knapie het in die skip weggekruip (dog, tog). lly is
nooit ontdek nie.
Die dame het eerder gesetter ns skraler gc\vord (al, ofskoon).
Sy het daelank gevas.
Sy blindederm het hom gepla (maar, dog). Hy WJ.s te hang
vir 'n operasie.

Ill.
l.p.v. ,Dit was nie in die kamer wat hy gesb.ap het nie, maar
onder die borne", kan ons se: ,Nie in die kamer nie, maar onder
die borne het hy geslaap" of ,Hy het nie in die kamer geslaap
nie, maar onder die bome".

Se op nog 'n manier:1. Dit was nie die meid nie, maar die jong wat ons kom wanrsku
het.
2. Dis nie jy wat geblameer sal word nie, maar ek.
3. Dis nie die haan wat ons gesbg het nie, maar die hen.
4. Dis nie in die aand wat hy hom verslaap het nie, maar in
die more.
5. Dis nie vir my wat jy die geld skuld nie, maar vir my kamermaat.
6. Pa het nie in Johannesburg oorgebly nie, maar in Germiston.
7. Ek het Sondag nie twee briewe geskryf nie, maar 'n halfdosyn.
8. My neef is nie aan Lenie verloof nie, maar aan Bettie.
9. Koos het nie 'n gedig gemaak nie, mliar sommer 'n rympie.
10. Ons het nie per motor gereis nie, maar per ficts.
11. Die kneg het die tuie nie in die wJ.enhuis gebcrc nie, maar in
die stal.
12. Dis nie 'n kolestoof wat ons het nie, maar 'n ele~tricse.
13. Ou Pieta sped nie vandag heelagter nie, maar driekwart.
14. In die Boland hoer ons nie met skarc nie, maar met vrugte
15. Die bocre word nie ryk nie, maar darem welvarend.
16. Dis nie die vyand wat hulle geboinbardcer bet nie, maar hulle
eie mense.
17. Jy moenie vir my 'n speld bring nie. manr 'n naald.
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18. Dis nie 'n Pierneef wat ek wil koop nie, maar 'n Wenning.
19. Ek s.1l nie vanjaar vir Junior-Sertifikaat skryf nie, maar
miskien andcr jaar.
20. Perskes pluk 'n mens nie in die winter nie, maar in die somer.
21. Dis nic die eerste kcer wat ek dit se nie, maar die honderdste.
22. Dis nie die petrol nie, maar die olie wat gedaan is.
23. Die wind kom nie van die suide nie, maar van die suid-weste.
24. Dis nie 'n leuen wat hy vertel het nie, maar 'n grappie.
25. Di'l nie 'n regte telegram wat hy gehy het nie, maar 'n
riemtelegram.

IV.
Skryf 'n relegrum aan die ouers van jou beste vriend (in)
uit om hulle mee te deel dat hy (sy) ernstig siek is en dat hulle na
hom (huar) moet kom kyk.

v.
A. Kies telkem dte jwste woord en gebruik die ander in 'n sin:1. Omdat ek.hard geleer hct, het ek in die eksamen (geslaag,
geslag).
2. Ons moes die perJ huis toe (lui, lei, ly).
3. Dit was 'n (lang, lank) ruk voor die brandweermanne die
vlammc geblus het.
4. Hoevcel (present, persent) het jy in die toets behaal?
5. Hoeveel (Afrikaanse, Afrikaans) boeke het jy al gelees?
6. Ongelukkig wus die winkels (dan, toe) al gesluit.
7. Pa wil weet (wJar, waarhecn) jy gaan.
8. Die hoeveelste het hulle (getroud, getrou)?
9. Hy het sy hemp 'n winkclhaak (geskeer, geskeur).
10. Hoeveel (maal. mal) het jy dieselfde storie vertel?
11. Het hy (vergeet. verkeerd) om die hek toe te maak?
12. Die bcskulJigJe hct (herken, erken, beken) dat hy die
Jiefstal gepleeg hct.
13. Die (dowwe, dowe) ou man is deur die motor omgery.
14. Die (miere. mure) van die stal het omgeval.
15. Die skape (wy, wei) in die vlei.

B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kies telkens die regte woord: -ken, wcet, kweek, groei, noe1n, roep, tuis, huis toe,
.1lmal. alles.
Dis al laat. kom ons gaan maar
~'a die rei:'n hct Jie gesaaides vinnig begin .............. ..
Die arme mensc het .. .
.. verloor in die droogtc.
W at .. . . . 'n mens daardie soort blom?
Nee, ek
..... regtig nie hoe die ou kerel heet nie.
Dis etenstyd; gaan . .
... gou vir jou pa.

So sf ons 8.
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7.
jy Jaardie mense al lank?
8. Ons kan nie .......... saamgaan nie; it:mt:md moet tuiebl;.
9. Watter soort vrugte .............. die bocre in die Boland?
10. As jy vanaand ......... is, moet jy lnistcr na die praatjie wat
om nege-uur uitgcsaai word.
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I.
Begin:-,'n Eienaardige reeks inbrake is in Johannesburg
geplceg. Gcwoonlik is . . . "
'n Eicnaardige reeks inbrakc worJ in Johannesburg gepleeg.
Gewoonlik \Vord die hontste vcrskeidenheiJ goed gcsted - dit
verskaf die speurders van Marshall-plein al hoe meer hoofbrekens.
Sersant Le Grange betrap 'n venter, O'Hara, wat goed in sy
besit het. Dit kom ooreen met die ware wat die vorige week
gesteel is. O'Hara word in 'n sel gt:stop, maar word dieselfde
nag so ernstig siek dat hy voor die dag breek, beswyk.
Die oorsaak ·van sy dood hly 'n geheim, behalwe Jat sy
regterhand geswel lyk. Die <;peurders ondersoek die pakkie
sigarette wat by O'Hara le; dit bring aan die lig dat iemand
daarmee gepcutcr het.
'n Spinnekop word in die lee sd lang!>aan ontJek; dan kom
die speurders tot die gevolgtrekking dat icrnanJ die spinnekop
in die pakkie mocs verstcck hct.
Die skuldige is hlykhaar die rekenrneester wat vir Bless en
Kic. boekhou: Jonson. Die speurders hctrar horn dan oak
werklik dat hy valse kwitansies u1treik vir goeJ \Vat nie in Bless
en Kie. se voorraad voorkorn nie.
Le Grange bat agtcrvolg die man wat die briewc uit die
private posbus kom afhaal. Dit vocr hom na die huis in Turffontein, waar hlykbaar ell...t> aand 'n groat aantal mans vergader
om na die radio te luister.
Die huis word elke nand dopgehou, totdat Le Grange op 'n
aand 'n hoodskap ontvang dat die rnense hulle voorherei om die
huis in twee motors te verlaat. Hulle volg die motors tot hy die
groat pakhuis in Jeppe, waar hulle die negc inhe:.:('rs verras en,
na 'n skietery, in hegtenis neern.
Toe Le Grange na Jonson. die rekenmeester van Bless en Kie.,
se kamerwoning gaan, om hom in hegtenis te neem, ontdek hy
dat Jonson verrnoor is.
(Gewvsig uit Die Brandwag.)
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II.
tus~>en hakies:\Vet.:t (when) die gat in die petroltenk geslaan is nie.
(When) die motor omgeslaan het, was die baba vas aan die
slaap op die agterste bank.
(When) ek sbars twaalf jaar om! was, het my pa vir my
leer motor be~tuur.
'n Mens moct sorg dat jy eers die enjin aansluit, (then) moet
jy die aansitter trar.
'n Kaiser het ek die cer-.te keer gesien (when) ons daardie
naweck in Durhan was.
Ek wonder (whether) dit waar is dat d1e Smits 'n nuwe
model gaan aanskaf.
Die handelsreisigcr het eers met 'n Ford rondgereis; (then)
het sy maatskappy vir hom 'n Dodge ger:cc.
(When) ek in die cksamen geslaag het, kon ek uit my vel
spring.
Wcrk maar net 'n bietjie gereelder (then) sal jy speel-speel
slaag.
(lf) die bestuurders (then) maar net nie die remme getrap het
nie, sou die motor nie omgesLtan hct nie.
(If) die ou net nie so besope was nie, sou hy nic omgery
gewees het nie.
(When) oorlog ge,:oer word, wrminder die waarde van geld
gewoonlik.
(When) die volkslieJ gesing i:,, het almal op aandag gestaan.
(\Vhen) die lug betrokke is, kun 'n mens reen verwag.
(Whether) dit sal reen, is moeilik om tc voorspel.
Almal hou hulle asem op, die koorddanser voltooi die
toertjie en (then) hegil\ .!ie toeskouers uitbundig handeklap.
Smorens td baas Fanie die skape, (then) vra Toiings hocveel
makeer.
Visser was al bejaard (\vhen) hy sy minneliriek begin skryf
het.
Die twce hehe het al tien minute lank gebrand (when) die
kardinaal bygekom het.
Die kardinaal hct np sy knice neergeval; (then) het hy om
vergifni'l gebid.

Voorsien d1e regu A[nkaanse tt·oord tir d1i

1.
2.

1.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
] 2.

13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

~iemand

Ill.

Vul die ontbrekende voorsetsels in:
1. As ons ............ . 'n taal dink, dink ons ook

........ die uitsrraak daarvan. Ons Jink nou .............. Hollands.
2. Die volgende dar, is die kaffer heskuldig .
. die moord
.................. Theunisscn.
3. Die Italiaanse taal is ryk ... .
vokale.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

]y moet .............. Juardie man luister.
Die seun van die Spanjaard het ........... haar verlict geraal.::..
Skielik het hy iemand nader ........... hom sien kom.
Hy het . . ...... die platteLmders gespot.
Ek dink dikwels terug ............... die due toe ek nog skoolgegaan het.
Dawid het .. .
. sy getroude dogter gebly.
As ons .............. klein kindertjies praJt, moct ons eem·oudige
taal praat.
Claassens het mecr . . .
die geluk van sy oom gedink as
. .... ... ... sy eie geluk.
Hulle huis is ................. 'n ryk Amerikaansc gcsin verhuur.
Hy was onbewus ............... die wcreld ............... hom.
Ons kan die saak .............. twee maniere beskou.
........... die eerste paar weke van die jaar kan dit Jaur baie
warm word.
Toe hy bedwelmd was, washy onhewus .
. . wat ..........
hom gebeur.
]annie lyk baie .. .... . . sy neef.
Hy is ............... diefstal .. . .. . sy hetrekking ontslaan.
Later is hy weer .............. sy betrekking hers tel.
In sy verbittering het hy haat ............. alle mense gekoester.
. ..... hierdie manier sal jy dit nooit reghy nie.
............. sportgebied is hy nag onoortroffe.
Deur sy groat liefde ......... Annie het hy sy lewe
gevaar blootgestel.
Ons hedendaagse ridders verskil haie .. . . .. die middeleeuse
ridders.
Hy is nie ................ staat om ........ Afrikaans uitdrukking te
gee .............. sy gevoelens nie.

IV.
Die busdiens waarvan jy moet gehruik maak, is in meer as
een opsig onbevredigend. Lug in 'n brief aan die redakteur
van 'n koerant jou gevoelens hieroor.

V. Vertaal in Afrikaans: 1. As he did not turn up, I went home.
2. Everything went black before my eyes.
3. All the land has been washed away.
4. It will be the first time that we go on a holiday without my
father.
5. How many times have you climbed the mountain already?
6. I wrote you thrice, but you did not even answer my letter
once.
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' . On the one hand it is a good thing to fast, but on the other
har.d 1t is unl·ealthv.
~. \1r. B. Jpolods.·,l thut He !JaJ b~en so hard on Lenit:.
lJ. How lllany m.•rks do you thiuk you will get fur the twenty
lines that Y• >U wrote?
10. \Ve lett CJpe Tnwn at nine o'clock lnst night and have only
just Jrrived here.
11. She h•c.trne very cross with me when I teased her. My
~ranJfatht r suddenly became very qray.
My eldest brother
b.:came a minister.
12. ~u, l don't know tllJt man at alL
1 3. Chris cumL' firt>t JnJ \Villie lust in the race.
14. Let us go lor a swim .ttld after that \Ve can have a bath.
15. \'Ve l(Ot a nry stiff Endish examination paper.
16. \Vhen my fJther lw.:omes cross he b very hard on us.
17. V l'ry sooa an nlJ mull came to sit with us in our compartment and every now anJ again he would try to start a
con\ ersJt ·(111.
18. The tw,1 of you must Jo your !'est to improve your Arithmetic.
19. This moL1in:~ we shall have a swim, this afternoon we shall
pity a r~ame of tennb unJ this evening we c..tn go to the
hn!>core.
20. ChilJrea should love their pJrents but it is not necessary for
them tL1 f.11l in love with other people's children.

64
I.
(a)

(h)

In: , P1et het bduwe Jat hy huis toe sou kom", word sou
gehuik ter wille v..tn ,lie harmonic met het belowc.
In: ,Hy ~(lU heswaar gemaak hct, as hy aanwesig was",
help sou om te kenne tc gee Jat Jie handeling nie plaasgegedn.:l het nie.

Se u:at Jic krag ;:an die hulJJtterhroord sou in die 'Volgende
sinne is:1. T eunis ht>t gese hy ::,ou (uf sul) more kom.
2. Tt>unis sou my nie tcleurgestel het as hv nie siek geword het
nie.
3. Sou jy vir my 'n plesier wou doen?
4. Ek sou graag wou weet hoekom Jie Van der Merwe's nie
hulle hrug \Vil hedmuak nie.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sou jy vir my kan se hoeveel vyfmaal negentien is!
Ek sou so dink!
As hy nie betaal het nie, sou ek hom vervolg het.
Sou dit waar wees dat Bettie Lombr..rd ander week gaan trou?
Wat sou jy gedoen het as jy in my plek was!
]y sou nie gesond gewees het as jy nie kasterolie gedrink ht:t
nie.

II.
(a) Die mace man het die hele middag gcslaJ.p, (al). Die vliee het
hom gepla.
(b) Die moee man het die hele middag ge<>laap, al het die vliee
hom gepla.

Verbind onderstaande sinne met die voegwoord tussen hakies.
Begin telkens met die eerste sin:1. Die vlei is die ene blomme. (omdat). Dit het onlangs
gereent.
2. Die vlei is die ene blomme, (want). Dit het onlangs gereent.
3. Vader se, (dat). Ons gaan nie meer aanstaande naweek
Warmbad toe nie.
4. Ons kan more per fi.ets waterval-toe ry, (mits). Dis mooiweer.
5. Die atleet doen sy bcs, (dog). Hy kan nie daarin slaag om
die rekord te slaan nic.
6. Anton sal slaag, (want). Hy i<> 'n haie getroue skolier.
7. Sarie sc klasmaats rou van haar, (an. Sy is so 'n terggees.
8. Jy moet gou eers die blomtuin natspuit, (dan). Jy kan weer
gaan speel.
9. Oupa en Ouma het nog gryser geword, (sedert). Ek was
verlede keer met vakansie by hullc.
10. Die seun het nie die bad skoongemaak nie, (nad.1t). Hy het
gehad.
11. Ouers het hulle kinders lief, (al). Hulle is <>oms stout.
12. Ek skryf maar weer vir jou, (alhoewcl). Jy het nog nie my
jongste brief beantwoord nie.
13. Ek wou ,Ampie" lees, (dog). Dis nie in die hihlioteek nie.
14. Celliers was 'n landmetcr, (daarom). Hy het die Afrikaanse
landskap goed geken.
15. Toiings het hom verbecl, (dat). Hy was skreeulelik.
16. Pa wil weet, (hoekom). Jy het nie die motor gcpolitoer nie.
17. Ons sal moet aanstaltes maak, (voordat). Die laaste bus
vertrek na die stad.
18. Die borne sal bot en bloei, (sodra). \V'armer dae breek weer
aan.
19. Jy moet my net roep, (as). Jy het eni!ite hulp nodi!l.
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20. Ek het hom dit 'n paar keer gewys, (tog). Hv kon nie die
knoop regkry nie.
21. Die inbrekers het ware ten bedrae van £500 gesteel, (toe).
Die eienaars van Jaardie huis was in die bioskoop.
22. Ek het 'n hele ruk aan die deur geklop, (dog). Niemand het
oopgemuak nie.
21. Die tuinier spit die beddinkies om, (dan). Hy hark die
grand gely k.
24. Dit was al laat, (nogtans ). Ons moes die verdwaalde skaap
gaan soek.
25. \Venda het haar vinger beseer (Jus). Sy kon nie skryf nie.

III.
Spreek uit sander n maar gedeeltclik deur jou neus: LET OP: By deftige woorde word die n wel uitgcspreek.
1. gans; kans; saan:,: ; kanfcr; gons; dons; spans; Adoons;
pens; trens; grens; mens; teenspoed; eensaam; kunstig;
lunsriem; "- iartiens; r,edienstig; Franse.
2. Qns sal more 'n kans kry om te proe hoe gansvleis smaak.
3. Stefaans laat 'n mens grens as hy wrtel van al die teenspoed
wat hulle teenswoordig deurmaak.
4. Martiens verstaan die kuns om sommer op te dons.

IV.
Bcu.ntwoord die vrae na aanleiding van die prentjie op r'ie tetn·
oorgestclde bladsy: 1. 11ense wat goed op strate verkoop, noem ons ............. .
2. Tot watter ras behoort die straatventers op hierdie prentjie?
W aaraan kan jy sien?
3. Hoe i'l die mans aangetrek?
4. \Vat dra die verkoopster oor haar kop? \Vat het sy aan
ha..tr arms? \Vatter soort skoene het sy aan?
5. Wat Hed hierdie venters alles te koop aan?
6. \Vatter soort hondjie is daar by die dames?
7. \Vat dra die dame met die swart rok aan haar arm?
8. Wat noem jy mense wat te voet loop?
9. In 'n st.1J loor die mense nic in die straat nie maar op die
10.

Wat sien jy alles op die agterl,trond?

v.

A. Dmk die t•ol~ende gedagtes deurmiddel van spreekwoordelike
ttitdrukl<.inge uit : 1. Moenie moed opgee nie: ul is hy nag so stadig, sal hy ook
nag klaarknm (os).
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~~root moe'likhede kan oorwen, <>al jv die
b.,1ste ook no·~ kan b:>sraak (stcrt).
[k is pbdnie hanf~ vir juu nie (D.Hvid).
In Jie Jonker k.m 'n mens nie gocie wcrk doen nie (konkel~
werk)
Dit hdp aie om die saak te verhloem nie (doekies).
fly onderncem te veel dinge gdyk (hooi).
Dit muak geen indruk nie (hond).
Hy ht·t 'n lelike tlater be~aan (hok).
Ons het hom lekker gefop (tuin).
Hy is nie vathar vir verbetering nie (salf).
Be!>kryf volledig wat jy sal doen as jv jou vinger diep gesny
het.

2. As 'n men!> sulke
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

B.
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I. Kies is oi word:
1. UeJure11de die vorige oorlog ............... sekere artikels teen baie
hoe pryse verkoop.
2. Onbnps
duar 'n meidjie met twaalf vingers gebore.
3. Voordat klcre r,estryk ...... ,
.. dit eers gewas.
4. Ek was nn~eveer elf jaar oud toe Oupa oorlede ..................
5. . ......... Jie tet: gemallk, of moet dit nag gemaak ................ ?
6. Die kiekit:s wat gister by die piekniek geneem ................. ,
.......... more ontwik kel.
7. Dit> ukkertjie wat \'anmore omgespit ................ , sal seker
vunmidda;,( heplant ...............
8. Mv ma was ongelukkig nie tuis tot> die gawe nuus ontvang
nie.
9. Smorer:s
Llie koeie gemelk daarna ............ die melk
ahcroom.
i 0. Daar . ... . .... nog steeds beweer dat die trein veiliger as die
vliq?tuig ...... .
11. As die vbg gehys ............. moet almal stil wees.
~ 2. Aile JiurnJ.nk wat gevind .............. , moes aan die speurders
oorhunJig .......... ..
13. Luister goed: As die fluitjie geblaas ................. , moet almal
stormloop.
14.
. Jaar Afrikaanse boeke, wat al vertaal ............ ?
15. Onderwyl die name afgelees . ........ , moet almal doodstil
\'iCCS.

B. Sit om in die BeJrywende vorm :-1. Gister is ek deur die polisie voorgekeer, omdat ek nie by die
verkcerslig gcwag het nie.
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2. Deur wie word die toespraak vanaand gelewer?
3. Toe ons die blomme wou gaan natgooi, bet die jong dit al
klaar gedoen.
4. Het iemand julle plekke vir die konsert bespreek?
5. Niemand vertrou baar nie.
6. Nou-die-dag het ons buurman 'n paar diewe in sy boord
gewaar.
7. Voordat Toiings met Griet getrou bet, bet nooi Miemie vir
Dawid opgepas.
8. Alle burgers moes die sensusvorms voor die tiende invul.
9. Kon niemand die blokkiesraaisel or los nie?
10. Het dr. Venter toe jou rna opereer?

II.
(a) Glo jy dat ek 'n leuen sal vcrtel?
(b) Glo jy dit dat ek 'n leu en sal vcrtel?
(c) Soek die sleutel .............. waar jy dit vcrloor bet.
(d) Soek die sleutel daar waar jy dit verloor bet.

sin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1S.
16.

17.
18.

Voeg telkens 'n gepaste woord in die eerste gcdeelte van die
in:Kan jy ............. glo dat dit al 'n jaar gelede is?
Ek glo ............ dat dit by die srruit spook.
Twyfel jy .. ........
dat Koos eerste sal kom?
Sit die brief .......... waar 'n mens dit maklik bn raaksien.
Dink .............. dat dit jou laaste kans is.
Ek belowc jou . .. ......... dat ek dit nie weer sal docn nie.
Sy bekommer baar . ... .. .... dat ons nie genoeg te ete sal kry
nie.
Jv moet jou skaam .... .. .. dat jy so onbeskof was.
Ek praat nou .............. dat jy so 'n lawaai op~eskop bet.
Gaan staan ............. waar ek vir jou gev.'Ys bet.
Sy lieg .. ... . ... dat sy vir my om sesuur geroep bet.
Ek glo de ........... om kinders te slaan nie.
Oom Hans bet belowe ......... om my saam te neem Bosveldtoe.
Jy sal die borlosie kry ............. wanneer jy in Junior-sertifikaat
geslaag bet.
Ek se dit ............... omdat jy so lui is om te leer.
Jy moet die valletjie wegsteek ............ Jat die muis dit nie
sien nie.
Hulle bet mekaar net ontmoet ................ waar die twt:e paaie
kruis.
Ek sal jou die koerant gee ....... ... ... w::mneer ek daar self
klaar mee is.
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19. Sy het gehuil
... omdat ek haar 'n taai klap gegee het.
20. Loop nou reguit ............. Wdarnatoe ek jou stuur.
21. Loop non reguit ............... waarheen ek jou stuur.
22. Hulle het al lankal besluit .. ... .. . dat hulle nie r.a die
vergadering sal kom nie.
2 3. Ek het my ernstig voorger.eem . .. .. om 'n nuwe blaadjie
om te sla::.n.
24. }.;'ou bg hulle .......... dat hulle hang was.
25. 1foenie praat ............. dat ons twee so 'n plan het nie.
Ill.
Voeg bymekaar wat bymekaar hoort : -

A.
l.

2.
3.

4.
13.
1.

2.

3.

4.

c.
1.

2.

3.
4.

Piet bet in geskiedenis geslaaf! maar
Danie het al sy kos opgeeet, alhoewel
Jy moet ven:igtig wees.
Anders
Ek bet so iets verwag.
Daarom

(a) hy nie van spinasie hou
nie.
(b) in rekenkunde het hy dit
uie p:emaak nie.
(c) het ek nie geskrik Pie.

Albertus Serfontcin het
nie heroemd geword nie,
daar
Albertus Serfontein het
nie berocmd geword nie,
want
Die boere ht:t glad geen
oes verwag nie. Nogtans
Fanie het nie te laat P.ekom nie, al
'

(a) het die hael nie
verwoes nie.

(d) sal die glas nie heel bly
nie.

(b)

alles

het hy nie vinnig geloop
nie.

(c)

hy nie 'n uitstekende
digter was nie.
(d) hy was nie 'n uitstekende
digter nie.

Dit is 'n mooi toneelstuk,
hoewd
Die toneelstuk is sleg gespeel. Nogtans
Hy soel:.,at van Jie more
tot die aand en tog
Hy was eiewys. Dus

(a)

sal ek nie toegee nie.

(b)

het ek geen simpatie met
hom nie.
dit nie goed gespeel is nie.

(c)

(d) is dit nie 'n swak stuk nie.

IV.
Jy moet inleier of teenstander wees van 'n de bat oor:
, Eksamens behoort afgeskaf te word".
Kies jou kant en teken jou argumente op.
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v.

Kies die gepa~te woord in elke sm; gebrtlik die ander in sinne:1. Omdat ons te haastig was, kon ons hom geen (ndp, hulp)
verleen nie.
2. Die damctjie (wat, wie) in J1e str:mt gegly het, ic; hie hoogmoedig.
3. Bereken die (grate, grootte) van die kamer.
4. Party kinders is nog wakker, maar die (aaders, under) is al
vas aan die slaap.
5. (Watte, watter) hoek is joue!
6. Wie die (laste, laaste) lag, lag die lekkerste.
7. Die (eie, eier) smaak vorentoe.
8. Dit sal jou niks baat om 'n (leuen, leun) te vertel nie.
9. My (swaar, swaer) is die man van my su.;,ter.
10. Gaan (haal, hacl) gou die perde.
11. Vanjaar is die koeie (maar, maer).
12. Die (lug, lig) is vandag betrokkc; ons bn reen verwag.
13. Waar is jou (rna, Ma)?
14. Die trein het om (sewe uur, sewe-uur) Vl'rtrek.
15. Saterdagmiddug het ons 'n lang (end, ent) Gaan stap.
16. Ek het my (regte hand, regterhand) heseer.
17. Ka ek lank moec; wag, was dit (eintlik, eindelik) my t-eurt
om 'n skoot af te vuur.
18. Trek jou (klere, kleure) uit; hulle is sopnat.
19. Sy is 'n {liewe, Hewer) kind.
20. {Kie, nee), ek weet nie waar jou fiets is nie.

66
I.

A. Gebruik onderstaande bywoorde in sinne:
selfs, stilletjies, egter, orals, elders, kort-kort, huiswaarts; fluit-fluit, skrams, effentjies.

B.

Kies telkens die juiste by1-mord:
voorwaarts, soontoe, tevergeefs, eersdaags, geensinc;,
gelyktydig, langsaam, onbeskof, nouliks, darem.
1. AI sy pogings om die speurders om die t-os te lei, was
2. Jou skrif is spoggeriger as myue, maar ............... duideliker nie.
3. ,Fantasia" word hy die bioskoop vertoon; kom ons gaan
4.
5.

Moenie jou voor die dames so
Op die ou end het Gert ...... .
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.... geJra nic.
in die eksamen geslaag.

6. 'n Mens kan jou die verwoesting deur die atoombom ver~
oorsaak by Bikini~Atol .............. voorstel.
7. Moenie omdraai nie; stap ................ .
8. Al het Piet 'n paar tellings na Koos weggespring, het hulle
darem . ... .. .. die wenpaal bereik.
soos 'n ou tannic praat nie.
9. Moenie so
10. Ek bewe al, want ............. begin die eksamen.
II.
(a) Hy het hoofpyn gehad (daar, daarom) het hy 'n pilletjie

gesluk.
(b) Hy het hoofpyn gehad; daarom het hy 'n pilletjie gesluk.
Kies die geskikste woord tussen hakies : 1. Die onmanierlike seun moes (dan, toe) dadelik om ver~
skoning gaan vra.
2. (Mits, tensy) iets onverwags gebeur, sal die atleet 'n rekord
slaan.
3. Andre kon die hele gedig apse, {alhoewel, hoewel) hy dit
slegs 'n paar keer gelees het.
4. Na die wekker gelui het, het ek nag eers 'n paar keer gegaap
(dan, toe) het ek opgestaan.
5 Hennie het sy plig getrou nagekom; {omdat, dus) kan 'n
mens verwag dat hy goeie vordering sal maak.
6. Die vreemdeling vra (as, of) ek vir hom twee pond salleen.
7. Eers moet jy die verhaal lees; (nan, toe) moet jy die inhoud
oorvertel.
8. Daardie seun bly ,onmiddellik" verkeerd spel, (ofskoon, al)
die onderwyser hom dit herhaaldelik laat oorskryf het.
9. Die knapie moes riemspring, (omdat. want) hy so onnutsig
was.
10. Della moes ,.interessant" dikwels oorskryf; (dog, tog) sy
spel dit nag in elke opstel verkeerd.
11. (As, of) jy platsak raak, moet jy net om sakgeld skryf.
12. Eers het die dokter my ondersoek, (dan, toe) bet hy 'n
'n resep uitgeskryf.
13. {Soos, As) jy weet, is hy iemand op wie 'n mens kan staat~
maak.
14. Ons ken glad nie die kerel {wie, wat) netnou hier was nie.
15. Sy doen haar bes; (dog, tog) kan sy nie 'n interessante opstel
skryf nic.
16. Af en toe drink ek my tee sander suiker, (alhoewel, al) hou
ek nie veel van bitter tee nie.
17. Anna sal dit nag ver in die lewe bring, (omdat, want) sy
besonder pligsgetrou is.
18. Jy moct my net betyds telegrafeer; (dan, toe) sal ek jou op
die stasie gaan afhaal.
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19. Die katjie (waarvan die, wie se) voorpoot df is. behoort aan
ons buurman.
20. Die knapie (wie, wat) so dikwels by die stopstraat verbyry. sal
nog eendag aan die pen ry.

III.
(a) He went with me to the hioscope.
(b) Hy het saam met my Hoskoop toe gegaan.

V ertaal onderstaande sinne:1. The train left at seven o'clock this morning.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

After a while the police arrived.
My brother \vants to go to university next year.
Our principal spent the July holidays at Margate.
Henry likes telling lies.
The new teacher lives with her aunt.
The native girl had to look after the b..tby.
Suddenly a car came around the corner.
Some children are not fond of little brnthers and sisters.
Pieter was in love with Lcnie.
Toiings married Siena.
Late that evening the party arrived at the camp
When the rughy players left for Durban, they were seen off
by several of their friends.
Mother was cross with the servant who broke the cups.
When we could not make the car go, my brother went to a
nearby house to ask for help.
The train leaves within an hour, in other words before halfpast ten.
I knocked on the door but nobody opened it, so I went home.
Some went to the match but the others stayed at school.
That was the first time we went on holiday \Vithout father.
On our way home we went past a dairy farm
There is a high wall round the gaol.
The cyclist rode right round the lake.
In summer it is extremely hot at the South Coast.
When the burglar looked round he could not see the police
behind the fence.
At five o'clock we noticed the workers coming from the
factories.

IV.
Skryf 'n kwitansie vir 'n bedrag wat jy gedurende die vakansie
verdi en het deur eie arbeid (vrugte pak; tahak sorteer; in 'n
winkel; 'n kantoor help; skape skeer, ens.).
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v.
Qu d1e regte: vorme t:an dte valede deduourde tUJ.<~en hakies: 1. Die loodgieter mot::S die (bars) ryp kom heelrnaak.
2. Ek het nog nooit 'n (ref~istreer) bnef ontvang nit::.
3. Party mense se bankrekening:, b gedurig (oortrek).
4. Daar is dan geen (oortrek) kus~>ings op my bed nie.
5. My twee (aanneem) boeties is heso:1der skrander.
6. Met sulke (bekrimp) mense kan jy nic: redeneer nie.
7. Daardie (krimp) trui sal ek nooit weer kan aantrek de.
8. In die botsing het Jan 'n (breek) arm opgedoen.
9. Met 'n (breek) h:ut het die eienaar gekyk hoe die vlamme in
sy huis opluai.
10. Dit was 'n (deursteek) kaart tussen daardic twee (slyp)
skelms.
11. Is jou horlosie (opwen)?
12. Die (opwen) skare het die spreker luidrugtig toegejuig.
13. Oar die (actrek) professor is daar baie staaltjies in omloop.
14. Het jy al die grJp oar die (vt::rstrooi) professor gehoor?
15. Was jy toe (inneem) met die geskenkie?
16. Die (onverskrik) soldaat het vir niks tcr wereld gestuit nie.
17. Witrenosters is al byna (uitsterf).
18. Ek vcrkie~ om die vakunsie op 'n (afle) plasie te gaan deurbring.
19. Dit was darem regtig 'n (onbcsin) daad van jou!
20. Gewoonlik doen ek nie maklik afstand van my (verslyt)
klere nie.
21. Rook is (verbied)!
22. As die lug (betrek) is, kan 'n mens reent verwag.
23. Langs die pad sal jy 'n (verbat) murasie sien staan.
24. Net (volwus) mag daarJie hioskoopvertoning hywoon.
2'5. Die (ecr) hnrgemeester het die besockers hartlik verwelkom.

67
I.
Begin: ,Mv oupa het die volgende vcrhaal vertel .

"

NUt;SKIERIGHETD.
My oupa vertel die volgcnde verhaal. Dit is in die jaar 1933
met die groot droogte dat ek met my klompie bees langs die
Limpopo staan. Daar is nag hedwat weiding en diep gate water
waarin die krokodille krioel.
Op 'n dag skiet ek 'n groat krokodil en dis nie lank nie of
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daar is heelwat boere wat na die groot ongedierte kom kyk. Ek
sleep die krokodil op die wal met die doe! om hom af te &lag en
die vel op te stop.
Ek merk op dat hy kort-kort met sy stert op d1e gronJ piets,
maar meen dat hy nog aan die doodgaan is. Ek word naderhand
nuuskierig en wil weet hoc wyd sy bek kan ooprek. Met my ou
velskoen trap ek sy onderkakebeen vas en trek sy bek oop.
Tot my verbasing klap die krokodil se bek toe en met my
voet in sy bek begin hy met my water-toe stap. Die mans pak my
sommer beet en probeer my van die w<.~ter af wegsleep, maar die
krokodil gaan die wal af en begin die water in::.tap met my voet
nog steeds in sy bek. Ek voel nou dat my einde naby is en begin
bid. Die mans hou vas totdat die water hulle onder die arms vat,
en begin nou bang word omdat daar nog ::mJer krokodille in die
gat is.
Ek besluit nou dat hulle my maar nog so 'n rukkie moet
vashou, totdat my vrou my groet en dat hulle mv dan maar moet
los. Voordat my vrou egter by my kan kom, gly my vot>t uit die
skoen en word ek van 'n gewisse dooJ bevry.
(Die Huisgenoot.)
II.
Kies toe, dan, as, wanneer of of:-1. W eet julie ........... die eksamenuitslae al bekend is?
2. Die outa het gewip van die skrik . ... ....... die haas hier langs
hom wegspring.
3. Ons kon tot tienuur wakkerbly
. . ons he lowe om nie te
raas nie.
4. Uitgeput het ons ............. maar na die hms teruggekeer.
5. Die telefoon was ............... ongelukkig uit orde.
6. Probeer asseblief vir my 'n visstok koop
jy weer
dorp-toe gaan.
7. ................ die jagter die aano.tormende renoster gewaar, was hy
al kort op sy hakke.
8. Borsel eers jou tande; .......... kan jy gaan slaap.
9. Boetie het eers sy tande geborsel; ........... het hy gaan slaap.
10. Mammie vra . ... .. jy jou tande geboro.d het.
11. Pa wou weet . .
die kaffers die koeie fn die kraal geja
het.
12. Eers moes ons ons sitplekke bespreek;
kon ons die
kaartjies koop.
13. .................. ek die vis voel pluk, was ek die ene opgewondenheid.
14. Sal julle my roep ................ die telefoon lui?
15. Hulle het hom tog nie geroep ............. die tclefoon gelui her
nie.
ons waatlemoen eet, gooi ons mekaar met die
16.
skille.
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17. ]annie wil weet .......... jy hom sal kom help.
18.
ons uit die ~ee<oego..t uitklim, was l111S kkre we~.
19. ........... ek so onnutsig Wus, sou ek nie nog lag nie.
20. ................ ons bure verlede keer met \'akunste was, het iemand
in hulle huis ingebreek.
21. Sy voet het gegly .... . . hy oor die stroompie wou spring.
22. Hoe dink jy, .............. sal dit weer reen?
23. Pa, die jong vra ....... hy die blommc moet natspuit.
24. Eet eers jou spinasie; .............. kan jy nog wors kry.
25. Willie het eers sy wors geeet; ............... het hy nog spinasie
gekry.

III.
W at
1. (a)
(b)
2. (a)
(b)
3. (a)
(b)

4. (a)

s.
6.

(b)
(a)
(b)
(a)
(b)

7. (a)
(b)

8. (a)
(b)
9. (a)
(b)

10. (a)
(b)

is die verskil tussen:
Ek se nie dat jy 'n leuen vertel het nie
Ek se dat jy nie 'n leuen vertel het nie.
Ek glo nic dat die jakkalse deur die draad sal kom nie.
Ek glo dat die jakkalse nie deur die draad sal kom nie.
Dis nie die huis waar die palmboom voor die deur staan
nie.
Dis die huis waar die palmhoom nic voor die deur staan
nie.
Ek het nie die appd geeet wat vrot was nie.
Ek het die appel gd!et wat nie vrot was nie.
Hy het nie kom kuier toe my vrou by die huis was nie.
Hy het kom kuier toe my vrou nie by die huis was nie.
Hy het nie gemaai waar hy gesaai het nie.
Hy hct gernaai waar hy nie gesaa~ het nie.
Hy kla nie omdat hy regverdi~ behandel is nie.
Hy kla omdat hy nie regverdig behandel is nic.
Die dief is gestraf, alhoewel hy nie skuld beken het nie.
Die dief is nie gestraf nie, alhoewel hy skuld beken l:et.
Sv is nie ' n engeltjie nie, al is '>Y die onderwyseres se
wltbroodjie.
Sy is 'n engcltjie, al is sy nie die onderwyseres se witbroodiie nie.
Ek wil nie wcet hoekom jy nie jou werk gedoen het nie.
Ek wil weet hoekom jy jou werk nie gedoen het nie.

IV.
1.
2.
3.
4.

W anneer kan jy van iemand st!: - Hy staan met die mond vol tande.
Hy staan asof die hoenders sy kos opgeeet het.
Hy sal sy ouma vir 'n eendvoel aansien.
Hy het byna die stuipe gekry.
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5. As hy nie self agter die deur gestaan het nie, sou hy nic:iemand andcrs daar gesoek het nie.
6. Hy het dit uit sy duim gc~uig.
7. By is gou op sy perdjic.
8. I Iy het hom boeglam geskrik.
9. Hy weet wa.:tr Dawid die wortcl gegrawe het.
10. By het die klok hoor lui, maar hy wect nic waar die bel
(klepel) hang nie.

v.
Deur skade en skande word 'n mens wys.

Vul die woordpare aan :-- 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Na die buie wat uitgesak het, was die rivier kant en
Van hierdie storie kan ek g'n kop of·- ....... uitmaak nie.
Voor hy tot 'n besluit gekom het, het hy lank gewik en ............. .
Toe die klippe op die dak neerdruis, het die kinders net
moord en .......... geskree.
Toe Johan voorstel om 'n fietstoer te onderneem. was alma!
die ene vuur en ................ ..
Moenie altoos van die hak op die . ... . . spring nie.
By gebrck aan 'n motorhuis staan ons motor nou bloat,
gestel aan wind en . .. .
Ek wil jou belofte eers in swart op .. ... ... sien.
'n Mens moet jou hart en ............ op jou w~rk toele.
Hulle raak nie met elke Jan Rap en sy ............... bevriend nie.
Vir my is jou opinie van nul en ............ waarde nic.
Die brandwag stap heen en .............. tussen die tente.
Moenie so hak en ............ nie.
Die gil het deur murg en ......... gegaan.
Ek kan mense \Vat op alles ja en .' :... : .. se, nie duld nie.
By gebrek aan 'n vervoermiddel moes ons maar met Dapper
en ........... .. . kerk,toe gaan.
Ag, ons het sommer oar koeitjies en
gesels.
In daardie winkel is daar speelgoed te kies en te ............ .
Jou straf verdicn jy dub bel en ............. ..
Tevergeefs het hulle met mag en ............ die motor pro beer
oplig.
Tydens die siekte het ons buurvrou ons met raad en ........... ..
bygestaan.
]a, die twee oues het baie lief en .......... s~wm deurgemaak.
Daardie werk gaan more klaar wees, buig of .. . . . .
Met stukkies en .. .. . .. het die soldaat sy ervarings aan ons
vertel.
Van niemand ter wereld laat hy hom hiet en ........ nie.
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68
I.

Bring oor in die ver!ede tydsvorm : 1. Die trein vertrek om drie~uur.
2. Hulle le die afstand per motor af.
3. Die moeder bekommer haar oor haar seun.
4. Die sekrctaris word herkies.
5. Niemand durf nou in die ontsmette k.1mer ingaan nie.
6. Ek het ongelukki~ nie tyd om huis toe te skrywe nie.
7. Hy laat my dadelik wect wanneer ek hom k:m verwag.
8. 'n Vreeslike droogte hcers in Kam.1kwaland.
9. Die ontslaande soldate keer na hulle hui'3e terug.
10. Patrys snel sy maat te hulp.
11. Die drie maats gaan elke SaterJagmiddag bergklim.
12. As my vrou tuiskom, weeg sy die suiker oar.
13. Stadig beur die osse met die swaar vrag teen die hoogte uit.
14. Die renoster slinger die jagter hoog in die lug in; dan storm
hy op die kaffers af.
15. Die vuur word nou uitgeblu::..
16. Die gewese skolier aanvaar sy eerste betrekking.
17. Die springhaas spartel om uit die s lagyster los te kom.
18. Ons wil weet of dkeen sy eie kosm.mdjie na die piekniek
toe moet saambring, maar niemanJ kan dit vir ons sc nie.
19. Die knapie klouter ewe rats teen die krans op.
20. Skielik val dit my by dat ek die \'odtjie in die koutjic moet
gaan versorg.
21. Nou eers sien ek die prop op die water dabber.
22. Met qroot gesukkel sL1ag hulle daarin om die wal te bereik.
23. Die perde spartel nog steeds in die middel van die stroom.
24. Hy lag wanneer hy die grap snap, maar dan is almal al besig
om na iets anders te luister.
2 S. Op <lie manier word die hestanJdele gem eng; Jan steek
hulle die vetkoeke in die gloeiende, uitgeholdc miershoop.

II.
(a) Niemand het ooit verwag nie, dat (Ou Oortjies sou die
hoogste punte behaal).
(b) Niemand het ooit verwag dat ou Oortjies die hoogste punte
sou behaal nie.
V erbind onderstaande sinne. Begin met die eerste sin:1. Die hand het ver gehardloop, voordat ..
(Hy het die
haas gevang).
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2. Ons het die wekker gestel, sodat .................. (Ons kon betyds
wakker word).
3. Die predikant stap die kerk binnt', sodra .. ... .
(Die
klok lui die derde keer).
4. Die man se v.rou het te lank getalm; gevolglik
(Hulle het die trein nie gehaal nie).
5. Die twee het alweer baklei; daarom . . ... ....... (Die hoof het
hulle gelooi).
6. Die motor het vasgeval, want ... ...
(Die plaaspad was
baie modderig).
7. Ek het koue gevat, terwyl ........ .... .. (Ek het voor die oop
venster gesit.
8. Die polisie het in die skadmwe ~wwag, totdat . . . . . . (Die
dief was regoor hulle.)
9. Hulle het die dief geboei; daarna .. .. . ......... (Hulle het hom
tronk toe geneem.)
10. Die veld het gou groen ge\vord, nadat ..... ........... (Dit het
gereen.)
11. Die kat word al hoe maerdcr, alhoewel ...... .. ...... (Hy kry
nou volop kos.)
12. Die .1tleet het die wedren verloor, want
(Hy het sy
voet verswik.)
13. Ek het verneem dat .. .... ..
·(My oupa het sy hele boedel
aan my nagelaat.)
14. Die ongeluk het gebeur, toe
(Nettie se perd het vir
'n stuk papier geskrik.)
15. Ek het die rekening vereffen, maar ..
(Ek het vergeet
om 'n kwitansie te vra.)
16. Pa wil weet of . .. .. .... ... (Jy het :lie motorhuis gesluit.)
17 .' Ek wonder wanneer . ... ... . ..... (Oupa stuur weer vir ons
biltong.)
18. Dit het my ontgaan dem wie ....... .......... (,.Orion" :s geskryf.)
19. My broer wou my nie se waar ............. (Hy het daardic
mooi knipmes gekoop.)
20. Niemand wis waarvandaan .... .......... (Wynand het gekom.)

Ill.

1.
2.
3.
4.

Lees op 'n natuurlike manier : 'n tafel; 'n koning; 'n paar; 'n jong; onstigtelik; onge~
maklik; onbetroubaar; klontjie; kinders; hoenders;
almal; eenders; perde; Februarie.
Met die aankoms van die kinders was ons almal voor die
deur.
Dis baie ongerieflik om die boontjies op die solder te bere.
Ons weet almal dat hy nie onder 'n kalkoen uitgebroei is nie.
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5.
6.

Ek het die kindcrs belowe Jut hulle in Desembermaand
strand toe kan gaar..
Kan jy 'n mens nie 'n ooml:>lik met rus laat nie?

IV.
Gee 'n beskrywing q,•an ons radiojJrogramme en kritisecr waar
jy kan. W oar de u at handig kan wces: Radio- -draadloos, uitsaaikorporasie, uitsaaistasie, uitsending,
toestel, bestuurder, Of'crateur, organiseerder, omrocper. orkcs,
kondukteur, begdei(ding), komf1onis, twcestemmig, bas, tenoor,
alt, sopraan Juo-duet- twt>..:sang, kwartet- viet sang.

v.

A.

Soek al die wcrkwoorde in Jie passasie (67 1):-

LET OP: -'n \'l./w. vertel wat iemand of iets gedoen het. Partykeer
nocm dit oak 'n toestanJ.
B.

Die seuns vcg met kleilatte: daar is 'n geveg.

Val in:1. Die kinders raas baie; daar is 'n ...
2.
3.
4.
5.
6.
7.

My klasmaat dig; hy maak .......... .
My oom skrywe die heeldag; hy is bcsig met 'n ......... .
Die rredikan•. bid; hy doen 'n ............. vir ons.
Die Jor,ters geniet die uitstaf'pie baie; dis 'n ............. vir hulle.
Ons bure bou 'n huis; hulle rig 'n ......... op.
Die twee mans spreek met mekaar; hulle voer 'n ernstige

8. Toe hy gaan sit, juig die pub lick; daar het 'n .......... opgegaan.
9. Hulle gebruik soggens vroeg 'n koppie koffie; dis 'n
algemene .............
10. Binnekort sal die kerk nog 'n inrigting vir doofstommes
stig; dis 'n onmisbare

69
I.

Sit om in die q,crlcde tydsvorm : 1. Van blydskap omhcls die dogtc.rtjie haar moeder.
2. Die klonkies st:wn en bahbcl op die straathoek.
3. My swaer betaal vyfhondcrd pond vir sy nuwe motor.
4. Die skurk ontken sonJer om te hlik of te bloos dat hy
skuldis: is.
5. Die m:J.?,istnut on..lervra die gctuie.
6. Ek hoar kmand aan die deur klop.
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7. Niemand dwarsboom hulle planne nie.
8. Die boer laat sy volk die onkruid uitskoffel.
'• 9. Julle sien hom dikwels op die tennisba:m speel.
10. Hulle dagvaar Hans om getuienis af te le.
11. Haal die kind swaar asem ?
12. Word julle in die somer baie deur muskiete gepla?
13. Die vliegtuig verdring geleidelik alle ::mder vervoermiddels.
14. Haar boetie se maniere staan my glad nie aan.
15. Die wetenskap dra daartoe by om siektes te help bestry.
16. Ek tel die twee rye syfers herhaaldelik op maar elke keer
verskil die totaal.
17. Dit stel my glad nie tevrede nie.
18. Ma en Pa gaan elke Sondagmiddag 'n rukkie slaap.
19. Ysterskerwe vlieg die lug in eT1 kom op die dakke neer.
20. Houtgerus begin die geslepP skelm die sifdraad knip.
21. Die kinders geniet die vakansie in die cpelug.
22. In die eksamen begaan ek die verspotste f1ate1s.
2'3. Dis nou allaat; daarom gaan ek maar inkruip.
24. Wanneer ons bymekaar is, vang ons allerhandP kattekwaad
aan.
25. Die diender stap op sy gemak in die straat af.

II.

Vul toe, dan, as, wanneer, of of op die regte plekke in:ORA WE 'N PUT, . . . VAL JY SELF DAARIN
Die dogters in die koshuis op Sandvlei was ook maar
onnutsig ............. hulle die kans kry. Die twee wat die meeste
kattekwaad aangevang het, was Sarie en Elsa .
...... ... . . . die huismoeder op 'n aand ern::.tig siek was, het die
onderwyseresse hulle hande so vol gehad dat 'n paar kosgangers
besluit het om die geleentheid te baat te neem. Hulle het
geweet .. ... . .. . hulle die kans laat verbygaan, sal daar nie g>u weer
een wees nie. Dis ............. dat Sarie aan die hand gegec het om een
van die onderwysers, wat by een van die onderwyf'eresse vlerkgesleep het, 'n poets te bak. Ons bet hulle dikwels afgeluister
............. hulle met mekaar gesit en gesels het.
Ons het besluit, ................ ons 'n lang stuk tou in die hande
kon kry, moes Sarie en Elsa dit versigtig om die twee pale van die
hekkie gaan span, sow<~t 'n voet bokant die grond. Al was ons
nie seker ................ die onderwyser die aand sou opdaag nie, het
ons dit tog gedoen. Eindelik was alles in die haak.
Net .. .... .... ..... die twee karnalies wou gaan wegkruip, kom
Jan en Piet, twee van hulle klasmaats daar verbygestap en 'n
praatjie word aangeknoop. Daarna stap hulle 'n entjie saam en
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........... \\aS die onderwyser, die onderwyseres en die tau skoon
vergcct.
Skiehk boor hulle voctstappe en ... .. .. bulle omkyk,
gewaar bulle die onderwyscr en onderwyseres 'n entjie agter hulle
Eers ............. skict d1t hulle te binne dat hulle sander verlof
buitekant die kosbuis-terrein is. Hulle besef, .............. bulle daar
gesien word, is die gort gaar. Hulle spring kart om en nael terug
koshuis-toe, en net .................. hulle deur die hekkie hal, word hulle
teen die grand neergeslinger.
... ... ......... Sannie in die kamcr haar been sit en verbind,
mompel sy: ,,1\ou besef ek cers die waarheid van daardie
spreekwoorJ. Ja, ................. jy 'n put vir iemand anders grawe,
vdl jy dikwels self daarin".
(Gewysig uit: Die Huisgenoot.)

III.
(a) Toe bulle na die kasteel gery het. Hulle bet nie van die

moorJplan geweet nie.
(b) T oc bulle na die kastecl gery bet, het bulle nie van die
moordplan geweet nie.
Verbind en voeg nie in waar nodig: ~OI'S se dat hulle bevrienJ is.
Ons bedoel nie dat bulle
verlief op mcbar is nie.
(Dus.) Bulle bet na drie weke die Koperberge bereik.
Hulle bet nie alte lank rondgeswcrf nie.
As 'n men;, hom vra of sy taal rnooi is. Hy sal dit nie
ontken nie.
(Omdat.) Hy se dit nie. Hy glo dit.
(Wat.) Elke land bet oak sy swak sprekers. (Hulle) praat
nie bulle taal mooi nie.
(Dus.) Dis 'n gcmoedelike verhaal. Ons kry daar geen
satiriese element in nie.
Toe \'Volf in die boer se spens was. Hy kon nie opbou
met eet nie.
(Toe.) Hy kon nie glo dat dit dieselfde mens was. Hy
sien sy vrienJ weer na 'n jaar.
(Dan.) As die deur gesluit is. Dit beteken nie dat die
mense uit is nie.
(Dat.) Hulle bet nie besluit. Die een wat die beste kan
skiet sal met Azalpha trou.
(Dat.) Hulle bet nie geglo. Hy is Jie kind van die son en
mag met Jie dogter van die son trou.
(Oat.) Ek glo nie. Die toeval speel 'n groat rol in daardie
roman.
(Waar.) Hy weet nie. Dawid bet die wortel gegrawe.

1. As
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
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14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

(\Vaar.) Hy het Jie ;..ll)k huur lui rna"r we..:t nie. Ilic
klepel hang.
(Hoekom.) Ek kan nie verstaan nie. H) kics altyd vir my.
(Omdat.) Ily het nie Jie ~hwn ..ut::1getrek nie. Dit het
hom nie gcpas uic.
(Tensy.) By sal nooit luister. Jy straf hom 'n :..:.ecr r~oeJ.
(Behalwc.) Hulle mag nie s:wns uitgaan nie. A::. hulle eers
verlof gevra hct.
Alhoewel hy nie swaar van gewig was nie. Ily wa<> 'n goeJafgerigte bokser.
(Wanneer.) Ons eet nooit haie. Ons mnet in Jie middag
voetbal speel.
(Voor.) Ek kan geen oordeel uitspred:. Ek hct albei
kante van die saak gehoor.
(Daar.) Ek kan geen oorJeel uitspreek nie. Ek het nie
albei kante van die saak gehoor nie.
(Nictcenstaande.) Ek sal hom nag 'n keer help. Hy was
die vorige kecr so ondankhaar.
(Alhoewel.) Hy kan nooit klaarkom nie. Hy is 'n haie
vinnige skrywer.
(Sedert.) Hy mag nie meer 'n motor bestuur. Hy het die
ongeluk gehad.

IV.
Vul die leestekens in en ~ehruik hoofletters waar nodig. (Dis
'n sitaat uit die toncelstuk ,Ontvlugting" van \V. A. Je Klcrk) : louise loop haar agterna in 'n smekcnde hnuJin·~ gerJa kan
jy nie verstaan nie ek wil net help ek weet hoe verskriklik dit vir
jou moes gewees het as dit my kind was wat so skielik dood is sou
ek dit ook bitterlik gevoel het versigtig maar gerJa dis nou al so
lank en jy maak dit soveel erger deur so baie Jaaroor te dink
gerda staar onbeweeglik na buite dink pause ja ek dink wcl
baie daaroor ek dink en dink totd..tt Jit my '>oms voel asof ek
dof word bcslis maar wat ook al gebeur sal ck nog Jaaroor dink.

v.
A.

Waarvoor staan die volgende afkortinge?
bv.; nl.; s.o.s.; bl.; asl'.; S.A.P.; i.s.; LV.;
m.a.w.; n.s.; i.p.v.; sgn.; d.w.s.; vh; s.nw.; wwc.;
b.nw.; vnw.; bw.; mcjj.

B.

Watter openbare vakansiedae kry om jaarliks?
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70
I.
Sit om in die ,lirekte redc :-liy het sy vrou toegespreelz en gese Jat sy mos wis dat dit
nou kras met hulle g,un. Sy moes net kyk hoe alles lyk en tog
werk sy hJ.ar gedaan. ;\fet die tnmsportjies kon hy niks meer
losslaan nie.
Sy muedig hom tue nogdl onvrit·ndelik aan om sy plan mee
~e Jeel.
H) :-rrt·ek haar Jaan-r as Durie aan en
dat sy mos \Vis van
die En~-:elsman wat in die Jrif spook; of verongduk het, het hy
hum 'it· If\ erh·tt r. In JaarJic ebste gat le vandag nog die duisend
pond wat die Engelsm:m or die han.lperd gehad het. Hy (die
·;rreker) sou Jit ~:8an uith:l..tl
Skielik sny haar stemmetjie met 'n uitroep van verontwaardiging
deur die lui-":. \V di> dit w plan?
rhn was Jit d..lJtdie hlgtery \\'Jt h:.wr uit Jie slu lp gehou het.
I Iy moes die l.(ee-.te met ltu lle 1-(eld met 1 us lJat. Uou-?OU sou
hulle in daardie huis kom spook. Hy moes sy geld in die sweet
v.m "'Y :.~aJI~t·si:! verdien. lieen Juit van Jie geld in daardie huis
nie, .d moes sy ha:..r lew~? lank i;arskoffie drink en die pap so skoon
uit Jie water eL't. Ily 50'.1 nof; in die modder hly sit soos Jaardie
ou mat·r kode van h, 1111. Dit was dit wat hv sock.
(Gewy~>ig uit: Bruisendc \\7uters deur ;\1. ]. Harris, bl. 132.)

se

II.
Pa

se dat ons nie vanmiddag vcrtrek nie.

\'o!tooi onJLntt!t..!ndL ~inne Je!ir telkens die volgendc ~in by
te t•ocg: om vcrtrek nic vanmiddag nic:
1. ~liemie \T.l of
2. Ek vod h.:rrtseL't omd:.:t ...
3. Ek vod spyt, want .
4. I1it reen; J~.:rlwlwe ...... .
J. On-. rei;..t,Jf'>e is klJJf Ull(epdk, al ..... .
6. Dit wJ<> die rl.1rt, .lug
7. nit \\ ;•s Jie plm j tog
R. Ons ht:t on.;; l:lt•rt· r.og nie hgt>p..t\ nit>, aangesien
9. DiP motnr i.;; no<:( stukkt·nJ; geYolglik
10. Julie nwt·t W'<>f vieruur teru~kom; an,Jers
11. l),t;; 'idl jullt· h·trds ht·L as
12. Julk klll JH>·~ Jie Jieretuh ga·m be.;;oek, ~laar
13. Ek wonder hoekom
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14. Dis so afgespreek; nogtans . . .. ...
15. My planne is in die war gebring, Jeurdat
16. Ons kon nie gister vertrek nie en ........
17. Ons het die bagasie reeds in die motor reggepak, ofskoon
18. Maeder moes skielik 'n operasie ondergaan; Jus .......... ..
19. Goed, ek sal kom tennis specl, indien
20. Weet jy dat .....

III.
Gee die juiste t~orme van die woordc tusscn hakies: -1. 'n (Boeiend) ~oek sal jy nie sommer kry nie.
2. Dis regtig die (grappig) voorval waarvan ek nog ooit gchoor
het.
3. Langenhoven is 'n (gewilJ) skrywer as D. F. Malherbe.
4. Na die huis eers geverf is, sal jy (tevrede) daarmee \Vees.
5_ Dit was die (een) keer wat ek die eerste minister in lewende
lywe gesien het.
6. (Vroeg) het ons bure in die (Kimberley) Jistrik gt>woon.
7. Hoe (min) jy babbel, hoe (haie) sal ons vJn jou hou.
8. Die vraestel kon nie juis (maklik) gcwees het nie.
9. Namate hy (oud) geword het, het hy ook (verantwoordelik)
geword.
10. Ek het 'n skate nog nooit (opgewonde) gesicn as toe die
eerste span gespeel het nie.
11. Gaan trek Hewers (droog) klere aan.
12. Dit was 'n (skoon) gelccntheid om hom die gunsie te vra.
13. Toe ek gedruip het, was Jit vir my ouers 'n (hitter) telcurstelling.
14. Ek hou nie van (bitter) medisyne nie.
15. Dis 'n (lank) ent J.orp toe.
16. Hoe (lank) moes julle vir hom wag?
17. Dit het (lank) geleJe geheur.
18. Dis die (lank) rcic; per vliegtuig \\at ek totnogtoe onderneem het.
19. Die (verlief) ]annie hegin sy skoohverk venvaarloos.
20. Ek het nog nooit so 'n (intere.'isant) l-ock gelees nie.
21. Ek het nog nooit 'n (interesc;ant) bock gelees nie.
22. 'n Naguiltjie is die (sku) voel wat ek ken.
23. Is 'n onderwyseres (kwaai) as 'n ondcrwyser?
24. Nog nooit het ek mnr. Grohler (kwaad) as daard.ie dag
gesien nie.
25. Absolom se (lang) hare het in die takke verwar geraak, want
hulle was te (lang).

IV.
Skryf 'n opstel waarin jy die stelling verdedig :-,Staats-
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ll)terye mag nie in ons 'land ingevuer word nie".

Jy mag gebruik

m ..tak ,·an die onderstaande aJ.ntekeninge.

1.
2.
3.
4.
5.

10.

\v' at Jit is.
StaJt verdien baie daarvan.
Enkele inJiwidue word skatryk.
Geld glip deu.r vingcrs.
Groot massa verarm.
Ondermyn werkklas.
BevorJer verkwisting op grand van valse hoop.
Afhanklikes \\ord beroof en moet ly.
Verantwoordelik vir sedebcderf van bevolking.
Dit moet hestry word.

A.

Cjebruik in sinne:--

6.
7.

8.
9.

v.

Met betrekking tot; ten opt.igte van; in sake; na gelang
van; aangaanJe; hoe . . . des te; hoe . . . hoe; aangesien;
respektiewelik; na verhouding van.
B. \V'ot het 'n mens noJig as jy gaan bad?

71

I.

Sit om in die lydende vorm:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Sy ouers looi hom nogal dikwels.
-:\licmanJ het jou afgclocr nie.
NiemanJ kon die verlore juwele opspoor nie.
Gisterm6re het 'n kat ons voeltjie in die koutjie gevang.
More gJan dr. 1:\el my rna opereer.
Wic 'erf julie huis se Jak?
Wie het julie huis se Jak geverf?
\'Vie k:.m hierdie prubleem oplos?
Toe ~.lie polisie daar o.rdaag, het ons ~..lie Jief al klaar vas~
~SebinJ.

10. Rembrandt het ,Die l\:aG\vag" gcskilJer.
11. Onbngs het die sterrekundiges nog 'n ster ontdek.
12. Hulle vcrtd hoe hulle die dooie bnarie begrawe het.
13. Barlow aJverteer 'n nuwe soort wasmasjien.
14. 'n Bankbestuurder hct die huis regoor ons gckoop.
15. -:\laaseer~i'iter het 'n pcrd haor afgegooi.
16. Die skuolJokter moes ulle leerlinge teen .rokkies inent.
17. KinJers moet hulle ouers gehoorsaam.
~8. \Vie het die geheim verklap?
19. MJ.ak jy sog~ens self jon kooi op?
20. ~aJat Jie matrosc Jie vlag gestryk het, het hulle dit opgevou
en caan here.
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II.
Ek voel vanaand baic moeg.

Ek hct vandag hard g.;werk.

(a) Ek voel vanaJ.nJ bale moeg, al hct ek nie vandag hard

gewerk nie.
(b) Ek het vandJ.g hard gewerk en ek vocl vanaand baie moeg.
Verbmd bostaand.: twec ~mne telkms met Jic t•oc:~tl'Oordc tl'at
hieronder volg. Indien nodig moet cen sin ontkenncnd g.:muuk word:
(a) w ..mt; (h) om.Jat; (c) alhnewel; (J) u~uf: (e) JaJ.r;
(f) daarom; (g) nogtans; (h) Jerhalwe; (1) martr; (j) Jm; (k)
ofskoon; (1) aangesien; (m) Jog; (n) tor: (n) rmtemh.

III.
Vul die ontbrekcnde mursctsels in:
REISE MET BESONDERE OPDRALI.
reis
... 'n vreemJe b..:stemming, ~offer::.
dubbele bodems waar- ............. allerlci \TC'c'mde dL1ge versteek
word, middernagtelike eskapades .. .. ..
'n sneltr,'in .......... .
Frankryk, ....... .... ... 'n oseaanboot . ...
. die wantrouige blikke
............. medepassasiers, 'n tog . .. ... . .. Oos-Afrika n:rmom as 'n
jag-ekspedisie, vcrraderlik ...... 'n kamcraad . .
die steek
gelaat; en dit J.lles is nie opskrifte ........... hL)ofstukke . . .
'n
sensasie-roman nie, maar die werk like ervarings .. ..
n
Duitser en 'n Transvalcr wat
.. Jie einJe . ... .. die En?else
oorlog 'n wanhopige paging aan,r;eweu.J het nm . .. . .. . PortugecsOos-Afrika die vegtenJe Bocre in Noorcl-Tran~\·:.ml te h~reik.
Dit hct so geheur.
Terwyl dit .. ..
die hegin ... . . . 19('2 nog ome1<er wa~
hoe lank die stryd
.. die twec RcpuHieke
En~elan.l
sou voortduur, het die Tran!:>Va:.Jlse gesant
. Europa anJL'rmaal 'n poging aangewend . . .. ... spe'lialc hnndskappers
neutrale gebied . .... ..
die omsingelde RcpuHieke ~e stuur. Een
ekspedisie was reeJs op weg na Duits-SuiJwes-Afrika en Llie
uitslag ........... was nog
clie weegskaal. fhar. het
dr. LeyJs he8luit ........... dit hit>rJie keer . . . .. Pnrtu•~ccs-OosAfrika tt> waag. .. ........ die ebpedi'lie te IL'i, het Jie keuse geval
. .. .. . dr. E. Schultz, 'n arts WJ.t \'Oorheen en·aring
Sjina opgedoen het en ........... daarJie ooml•lik a<; us-.istent ....... ..
die kliniek
professor Van LC'yJ,,n
Berlvn werksaam was, ens.
(Uit: ,Dir Huis~cnoot '', 11 Jan. 1946, p. 5).

IV.
,Die aanwending van atoom~ra~ sui
mensdom strek.''

tot

grout hcil wn die

Teken argumente voor en teen hierdie stelling oJ'.
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v.

Wys die fantastiese 6lement in die volgende spreekwoorde aan
en se wat hulle beteken :-1. Dit recnt oumciJe met knopkieries.
2. lly verbcel hom hy is die koning se hond se oom.
3. Stille waters, diepe grunJ,
Onder draai die duiwels rond.
4. So waar soos paJda manel dra.
5. Ek sal jou slaan dat jy jou ouma vir 'n eendvod uansien.
6. Hy lieg dat die stof M1 staan.
7. Hy het my 'n g.1t in die kop gepraat.
8. Ek sal hom opdreun tot by oom Dauntjie in die kalwerhok
9. Op hi'erdie mes kan jy Kaap toe ry.
10. Jy sal nag te laat vir jou eic begrufnis \\ees.

72
I.
Bring oar in die teenwoordige tydst•orm:
1. Ons het hom met sy sukses gelukgewens.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

Hulle moes mekaar help.
Die blomme is gepluk.
My oudste oom het vinnig grys geworJ.
Die ouma het haar huilende kleinkind getroos.
My suster het my geroep om te kom eet.
Die matrikulante het hulle onderwyser 'n poets gebak.
Jy behoort te geweet het dat die bye jou sou steek.
Die kerel het vinnig omgekyk, toe hardloop hy weg.
Hulle kon die trein nie haal nic.
Die au \TOU het my haar hclc lewemgeskiedenis gesit en
vertcl.
Hulle hct 'n splintcrnuwe Bukk gehad.
Ek wis nic hoe laat dit was nie.
Jy hoc> nie te gejok het nie.
Tydens die epiJemie het die dokter talle mcnse teen pokkies
ingeent.
Vroeg smorens het die lewensredder en sy seuntiie gaan
swem.
In die winter het ck net hetyds vir ontbyt wakker geword.
Die inhake in die voorstad is deur naturelle gepleeg.
Ongelukkig het geenecn v.1n ons 'n vuurhoutjie gehad nie.
Ek het aandagtig geluister; toe het ek sy bevele uitgevoer.
Suid-Afrika het vanjaar koring ingevoer.
Is die swembad toe eers gebou?
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23. Die skelm het al hoe sluwer geworJ.
24. Ons het die vakansie ten Yolle geniet.
25. }annie het hom baie sleg gcdra.

II.
Laat dan waar muontlik wcg, en maak die veranderings wat
daardeur nodig word:-HOE MY BROER SY MOTOR BESTUUR
Hy sorg eers Jat die enjin in neutraal is; dan sluit hy Jit
aan; dan trap hy die pedaal in; Jan stoot hy die koppelaar in
laagste versnelling; dan laat hy Jie pedaal stadig terugkom terwyl
hy die toevoer van brandstof geleiddik verrm:erder; dan ry hy
'n paar tree in laagste versnelling; Jan skakel hy oor na tweede
versnelling; dan vermeerJer hy die spoed tot ongcveer vyftien
myl per uur; dan skakel hy oor na die hoogste versnelling;
dan ry hy maar net aan totdat hy wil stilhou en Jan haul hy
betyJs sy voet van die petrol-pedaal af; dan trap hy die rem en
dan sorg hy dat hy vroegtydig die enjin in neutraal skakel;
anders gaan dit dood en d:m moct hy weer van vooraf die enjin
aan die gang probcer kry.

III.
Vertaal:1. At the corner of Retief and Maritz Streets a motor cycle
knocked over a little girL
2. Most people like listening to music.
3. After the rain had stopped we went for a walk.
4. Please write soon to tell me whether you will spend the
holidays with us.
5. In ten days time the examinations will be over.
6. The match was won by the visiting team.
7. There was no short cut, so we had to walk round the rugby
ftcld.
8. In one place a brid~e was washed away.
9. All the nur'ies were kind to grandfather.
10. In this way we succeeded in bringing the shipwrecked ashore.
11. For this reason father gave the rascals a thorough hiding.
12. The visitor wanted to divide the sweets between my two
sisters, but I felt that they should have been divided among
the whole family.
13. You can buy these rare stamps at Moor's for fwe shillings
each.
14. In two months time we are going to spend a holiday at
Clarence.
15. A historic tree stands on one side of Church Street.
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16. When the fat boy fell off his bicycle we could not helr
laughing at him.
17. He had kept watch all night and was shivering with cold.
18. Believe me. I did not put off the light on purpose.
19. By rights this umbrella belongs to Bennie but you may
borrow it.
20. The twins take after their mother because they have the same
dark hair.
21. It was arranged that he should pay me for it, but in the end I
gave the book to him as a present.
22. Susan was trembling with rage when she discovered who had
played the trick on her.
23. The prisoner begged for mercy but it was in vain.
24. He sold his car at a loss.
2 S. Shortlv after he had put out the li~ht, he fell asleep.

IV.
Skryf 'n skets met die op:-.krif: , Wat ek gehoor bet toe ek
toeskouer by die wedstryd tus:-.en ... "

v.
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Iemand wat beJel is 'n bedelaar.
Die een wat die oorwinaing behaal, is die o ...
Die persoon wat 'n meisie liefhet, is haar m
Iem::md wat 'n wandeling doen, is 'n w ......
Die persoon WJt 'n wedstryd beoordeel, is 'n ............ .
lemand wat leu ens vertcl, is 'n I. ..
lemand wat hom beywer vir 'n saak is 'n y ............ .
Iemand wat handel drywe is 'n .
Iemand wat mure messel is 'n m.
Iemand wat huigel, is 'n h ..
IemanJ wat gael, is 'n g ....
Iemand wat dobbel, is 'n d.
Iemand wat 'n amp beldee, is 'n a ...... .
Iemand wat die evangelieleer verkondig, is 'n 1 ........ .
'n Man wat sy vrou verloor bet, is 'n w ...
Die lyn wat aanJui dat nag en dag ewe lank is, is die e ............ .
Iemand wat na die radio luister, is 'n 1.. ......
Iemand wat in 'n dorp woon, is 'n d . . ... .
Iemand wat in 'n kluis woon, is 'n k ........ .
Iemand wat hakkel. is 'n h .....
Die toestel wat 'n kers regop hou, is 'n k ........ .
W atter verskillende wrme neem die uitgang -aar aan?
LET OP:-Pratcry, gepraat, en gepratery is afgetrokke s.nwe.
wat van praat afgelei is.
Vul in die wlgende sinne die afgetrokke s.nwe. in, afgelei van
die woorde tussen hakies:·-
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ek hou niks van die (swcm) op Sond..tc nie.
Ek is nou al moeg van die hecn-en-weer (loop).
Julle moet ophou met julle (baklei).
Wat vir (rondstaan) is dit hier?
Sy (rond- en bont-spring) het hom niks gehelp nic.
Dit kom van jou cwigc (draai) dat jy weer laat is.
Ek steur my gladnie a an sulkc (klets) nie.
Die (in- en- uitloop) het my aandag van die spel afgetrek.
Daar is 'n oorverdowenJe (dreun) en (kreun) in die fahriek.
Die (rondom-talie-Jraai) het op my senuwecs gewerk.

73
I.

Vul in: word, is, was, of wees:

LET OP:-Partykeer pas meer as e<-'n; se dan wat d~e verskil
in betekenis is.
1. Wanneer ......... jy gebore?
2. Toe ek gehore ........ , ............. my oupa al jarelank oorledc.
3. Na 'n rukkie hct die werkcrs hegin lui . . ..
4. Kan dit \Vaar ... ··········· wat jy daar se?
5. Daar .................. vcrtel dat vlcrmuise lief vir lukwarte
6. Deur wie ............ die Kaap ontdek?
7. Raai. raai. Ek het 'n perdjie; hoe verdcr hy ry, hoe korter
.. .. . . . sy stertjie.
8. Toe Amerika ontdek.
...... Jie suidpunt van Afrika
reeds hewoon.
9. Jaarliks .
daar in 1.ms kantoor 'n voorraadsopnamc
gemaak.
10. Tussen 1936 en 1946 ......... daar gecn blanke in Suid-Afrika
gehang nie.
11. Ek hoop dat ek nie ecndag haie oud sal ........ nic.
12. Mocnie so ongehoors:.tam . . . .. nie.
D. Toemaar, jou drome sal nog eendag verwesenlik .....
14. Die bocre, ap wie sc plase gaud ontdek .............. , het as 't
ware oornag ryk ge-................ ..
15. As jy nie leer om spaarsaam tc ............ nie, sal jy nooit
eendag ryk .. ... .. . nie.
16. Daardic Jag ........... ck <~o sick soos 'n hand.
17. Teenswoordig ........... rcisc selde of nooit per osscwa onderneem nie.
18. So haic mcnse ............ siende blind en horende doof.
19. Saans om ricnuur moet aile ligte in die koshuis afgeskakel
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20.
21.
22.
23.
24.

Kan 'n reis per motor van Kaapstad na Romeafgele .............. ?
Dit .............. vertel dat dit in daardie huis spook.
Mag daar in hierdie saal gerook .............. ?
Onlangs ............ 'n goudrif op ons plaas raakgeboor.
Toe die eerstc ryp geval het, ................ die mielies al geoes.
25. Gisteraand ............... goedere ter waarde van duisende ponde
in die juwelierswinkel naby ons skool gesteel.

II. Vo!tooi:1. Ek boor Jat ........... ..
l. Sy vra of ........... .
3. Toe ................ .
4. As .............. ..
5. Wanneer ............ ..
6. Hoekom ....... ..
.7. Hoe ver ......... .
8. Nadut ......... .
9. OmJat .. ..
10. Alhoewel
11. Al ........
12. Vanmelewe .......... ..
13. Op drie na .......... ..
14. Sedert ............ .
15. Verlede Saterdag ..............
16. Duskant die rivier ............ .
17. Om twee-uur . .. .......
18. Dou voor dag ............ ..
19. Ofskoon
20. Twee maande gelede ...........
21. Huil-huil ..........
22. Sodra jy die tyding ontvang, .... ..
23. Namate hy ouer \vorti, ............ .
24. Omdat hy sick was, ............ .
25. Toe ek daar aankom, .......... ..
III.

Maak die t•olgende sinne ontkennend:1. Die storie wat Tidman vertel het, is heeltemal waar.

2. As ek die skool verlaat, wil ek Of vir predikant Of vir advo#
bat gaan studeer.
3. As jy al ooit 'n sonsverduistering beleef het. dan sal jy weet
dat 'n mens nie met blote oe na die son mag kyk nie.
4. Ek glo dat ons heeltemal veilig in hierdie bos is.
5. Ek glo dat ons heeltemal veilig in hierdie bos is.
6. As jy jou skoene laat hcelmaak, sal jou tone uitkruip.
7. Jou tone sal uitkruip, as jy jou skoene laat heelmaak.
~o

:!1ft ons 9
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8. Pa wou die timmerman betaal, omdat die werk nie klaar
was nie.
9. Pa het diE' timmerman weggestuur, want sy werk was
bevredigend.
10. Ou mense se dikwcls dat die werdd vooruitgegaan het.
11. Jy moet Of die een kant Of die anJer kics.
12. Iedereen weet waar Danie Scheepers begrawe is.
13. Hy is 'n strenge heer en maai waar hy gcsaai het.
14. Ons sal more-oggend vcrtrek voor die ~.bg brcek.
15. Weet jy hoekom hy vandag so nukkerig is?
16. Het jy al ooit van so iets gchoor?
17. Toe die konsert begin het, \V[)S alles heeltemal in die haak.
18. Sy antwoord het my heeltemal bevredig.
19. Ek kan die kinders nou teleurstd, nadat ek hulle belowe hct.
20. Alhoewel hy ver gestudeer het, ht:t hy gesonde verstarid
gehad.
21. Alhoewel hy ver llestudeer het, het hy gesonde verstand
gehad.
22. Al het hy lank gesoek, het hy darem ocsters gckry.
23. Die kraagmannetjie hct baie getreur toe hy 'mtdek dat sy
wyiie dood is.
24. As jy 'n flits saamnf'em, sal jy verdwaal.
25. As jy 'n flits saamneem, ~:>al jy verdwaal.
IV.
Lees onderstaande stukkie noukeurif!; dcur en maak dan 'n
opsomming van die hoofgedagtes daarin in .10 tt'einig woorde as
moont!ik:-

,Die roete wat die Voortrekkcrlcier Louis Trichardt en sy
geselskap op hul trek van Soutpansberg na Lourenco Marques
gevolg h~t, sal in kaart gerring word deur 'n gesdskap wat so
pas ondt>r leiJing van mnr. \Y./. Punt, 'n h~h.. nde Prctoriase
geskiedenis-onderwyser, uit Pretoria vcrtrek het. Die ekspedisie
geniet die steun van die 'I ransvaalse Onderwysdepartement
sowel as van die Provinsiale Raad. 'n Film sal van die tog
gemaak word.
Mnr. Punt le hom al jare lank toe op navorsing in vcrband
met die roete wat Jeur die Trichardt-geselsb.p op die laaste fase
van hulle noodlottige trek gcvolg is, en deur sy tcoretiese gege\vens met topograJ1ese navor~>ing aan te vul, was hy in staat om
die roete met 'n groot m8te van sckcrheid vas te le.
Die amptelike opdrag om Jit fina3l in J..aart tc bring, moet
van harte verwclkom word, want Jaardeur <;a] heelwat gissing in
vcrband met die laastc gedeelte van Jic Trichardt- trek uit die weg
geruim word. 'n Rolprentopname van die €.kspedisie sal ook,
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.1fgesien van die bdang\vekkendheid daarvan, vir die publick van
waarde wees om ons 'n beter be3rip tc gee van die ontberings wat
die :>toere bJ.anbrekers van mcer as 'n hontlerd jaar gelede deurgemaak het.
(Die Huisge.noot.)

v.
(a) Skielik snel hy my tegemoet (ww.).
(b) So snel soos die blits duik hy in die stroom in (bw.).
A. Benoem Jie rcded.:le 'U'at t•et geJruk is: -1. (a) Kcer die rnomyskarret]ie voor.
(b) Die tweede keer het ek hom nic w<.er vertrou nic.
2. (a) Daardie koffer is nie lig nie.
(b) Lig die koffer op.
3. (a) Die dood is die cindc van alle !ewe.
(b) Is die pi'rd dood?
(c) Hy suip hom nag eendag dood.
4. (a) Die huis is tot as verbrand.
(b) Roep net as jy hulp rwdig het.
5. (a) Die stommc diere vrek van die dwogte.
(b) 'n Stomme kan mos nie ptaat nie.
B. Qebruik onJcrstaandc 'U'oorJe in aparte sinne om die funksieverskil
aan te toon:
1. Sy.
(a) Voornaamwoord.
(b) Selfstandige naamwoorJ.
2. Eer.
(a) Selfstandige naamwoord.
(b) \Verkwoord.
(c) Voegwoord.
3. Vier.
(a)
(b)

T elwuur~l.
\Verkwoord.

4. Ry.
(a) \X'er~woord.
(b) SelfstandiGe NaamwoorJ.

5. Vuil.
(a) Byvoeglike J\;,wmwoord.
(b) Rywoord.

74
I. Sit om in Jic verlcJc tydst•orm: 1. Daar word vertel dat daar op ons plaas hegraafde skatte is.
2. Mv boetie word baie parmantig.
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3. Piet staan haar by as sy kattekwaad wil aam ang.

4. Hy herinner sy suster daaraan dflt hulle
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

1?.
1~.
19.
20.
21.

22.
23.

24.
25.

moed~r hulp nodig
het.
Die held dwarsboom altyd die skurk se planne.
Niemand stel belang in die ou rondloper nie.
Sy stel my regtig teleur.
Die speurder wens my geluk met my speurwerk.
AI hull~ pogings om die dief op te spoor, misluk.
Oupa voorsp ~1 dat dit voor sononder sal reent.
Die Van Zijls crf alweer 'n duiscnd pond.
Eers borsd hy sy tanJt>; dan kruip hy onder eli,· verckombers in.
Sy ouers het hom lief, al het hy ni•_ goeie m:miere l'i10.
Die skelm word die ke.;r op bter daad b<·trap.
Een naweek gaan ek op '1, plaas kuier.
Satu:lag gaan ek 'n ver ent perdry.
So onder die musiek raak die nooientjie aan die slaap.
N~ 'n paar minute kom die bewustelose L"'nie '.larem bv.
Die posmet'ster dee! my mee dat die ou poskantoor gesloop
word.
As ons omdraai, hoot on" 'n g;l agter ons
Gedurende die naweke staan hy laat op.
Klein Dawie vra sy pa om hom te help.
Die kornitee oorweeg jou aansoek om die betrekking.
Omdat die klerk steel, ontslaan sy werkgewer hom.
Al kan die Van Niekerk<l dit nie bekostig nie, skaf hulle nag
'n motor aan.

II.
Laat toe weg waar moontlik, en maak die veranderinge wat
daardeur nodig word:Toe ons op die wal kom, toe sien ons hoe my sussie onder
die water verdwyn. Toe pluk Fanie in 'n kit" sy klere en skoene
uit; toe spring hy in en toe swem hy met lang hale na die plek
waar sy gesink het. Toe duik hy ondertoe, maar toe hy opkom,
toe sien ek dat hy haar nie uitgeduik het nie. Net toe ek wou
induik, sien ek haar langs Fanie opkom. Toe gryp hy hnar
onder die keel en swem toe met haar wal toe.
Toe kom my pJ. oak daar aangchardloop en toe kom hy vir
ons help om haar uit die water te trek en op die wal neer te le.
Ons het toe dadelik kunsmatige asemhaling toegepas want sy
was bewusteloos.
Toe sy na 'n paar minute, wat vir my soos ure gevoe-1 het,
bykom, toe het elkeen 'n sug van verligting geslaak en toe stuur
my pa my om die motor te gaan hnal. Toe ek by die rivier
terugkom, was bulle alreeds met haar op die wal; toe het ons
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haar in die motor gelaai Toe nctm uns haar gou-gou huis toe
en dra haar toe kamer toe.
Toe get" my pa my 'n loesing, omdat ek my sussie alleen langs
Jie water laat ~taan het toe ek haar moes oppas.
Ill.

\t'ertaal:
A. 1. She likes her brothtr-in-law.
2. She is cross with her brother.
3 He is older than his si<;ter.
4. Hb father ga\'e him a hiding.
J. Her mother knit her a jersey, but she does not like
her present.
6. She hao; made the pudding hersdf.
7. This is hi'> bicycle, not hers.
8. Ht told me himself how ht> had rescueLl hi<; friend.
9. Don't take that umbrella; it is his.
10. He hurt himse-lf when he trieJ to jump over the fence.
B.

1. Who is the stronger: you or your brother?
2. I warned you that you would hutt yourself.
1. ALe you foml of your step-mothc.r?
4. I saw you with your mother when yoJ visited the
mUSf'Um.

1. Dtar Sir, I wish to thank you for your letter of the
fourth instant.
6. No Father, I did not see your glasses. Where did you
lc.ave them?
7. Dear Aunt, I accept your invitation to spend the holidays with you in your seaside cottage.
8. You had better write your composition yourself.
9. Is this dictionary yours or his? No, it is heri'.
10. Doctor, your wife is waiting for you in your car.
11. Boys, you must not let your team down.
12. And children, you should do your best to help your
parents.
13. John and Peter, ate these d:rty clothes yours?
14. You rascal! Why did you give me such a fright?
15. You rascals! Why did you give me such a fright?
16. This is the oldest kind of vehicle that was ever used.
17. This is the essay that I lost yesterday.
18. I asked you for that one and now you have brought
me this one.
19. Are you not ashamed of yourself?
10. I myself saw him take it away.
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IV.
'n Skilpad en 'n trJpsoet)ies ontmoet mekaar langs d1e pad.
Hulle groet mekaar en meteen<; snor daar 'n vlkgmusjien deur die
lug. TerselfJeltyd \'lieg 'n motor in die raJ vrrby. Dan begin
hulle gesels oor moderne voertuie.

Skryf die gesprek wat daar plaas[Zet·md het op.

v.
A. Gebruik in sinne:

B.

Ondanks; nietemin; nieteenstaande; inteenJeel; ewenwel;
desondanks; Jesnietemin; desnieteenstaanJe; tensy; as 't
ware; nogtans; maar.
W atter nasies het jy al gesien, watter taal rr:wt eileen en in
watter land woon elkeen?
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I.

A. Qebruik onderstaande bywoorde in sinne: -naderhand, verniet, onverwa~s,
dalk, erg, vlot, "legs, hoogstens.

B.
1.

7.
1.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

€-rens, mmhouJenJ,

Kies telkens die juiste bywoord:
danig, noodsaaklik, erg, voorheen, vanmelcwe, ecnsklaps, pas, bra, mos, digby.
·
'W'aar is Jan; ek het hom netnou .......... nug in sy kamer
gesien?
. ................ was daar mos no):! nic vliegtuie nie.
Ek het nog nooit . . . . 'n vlicgtuig gesien nie dus kan jy
jou voorstel hoe ek vir die ding geskrik het.
.............. het die motor band gebars en ems wip soos ons skrik.
]'.;'ee, ek hou nie . .. ..... baic van Jie vent nic.
Jy is ........ .... . astrant; jy sal jou nag lelik vasloop!
Die twee oues woon .............. die kerk.
Moet ek . .. .. ..... saamgaan met jou?
In die 1->otsing is albei motors . .. .... bcskadig.
Ons het so ............... berig ontvang dat OI1'> verplaas gaan word.

II.
(a) (neer.) Ek het die telegram op die bestuurder se tafel gesit.
(b) Ek het die telegram op die bcstuurJer se tafel neergesit.
Voeg die woorde tussen hakies op die regte plek m: 1. (terug). Hans het gehoop dat Johan nog eendag sou kom.
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2. (tl:!rug.) Ht!ila hl:!t dil:! brief gelel:!S en in Dawid se baadjiesak
gl:!steek.
3 (weg ) Nadrrt lleila die brief gelees het, het sy dit nie op 'n
:mder plek gaan steek nie.
4. (weg.) Dit was die tweeJe keer dar Toiings van die plaas af
gegaan het.
5. (terug.) Op die ou end het Toiings na die plaas gekom.
6. (terug.) Vrocg Jie volgende more moes Chris na die Noorde
keer.
7. (terug.} Uilskuiken het saam met 'n sendeling na "Y geboortt:land gekom.
8. (weg.) Om die rede het die grensbewonero;; besluit om van
die Kolonie .1f te trek.
9. (\\eg.) Die klerk onderdruk die hunkering om van die
kantoor af te vlug.
H\ (s'lam.) Meester kon nic met Hans oor Johan se toekoms
stem nie
11. (tennis.) Die skrywer deel ons mee d.1t Coen graag eenkeer
per week sped.
12. (1:-die, lief.) Ma.1r hy het nie vir haar gehad nie.
13. (vis.) Ver1cde Saterdag bet ons ga:m vang.
14. (perJ.) Or die plaas wil ek dikwels gaan ry.
15. (terug.) NaLlat hy moeg geword het vit Saul. het Toiings
na Jannetjie en die plaas gegaan.
16. (wraak.) En toe het Ampic op die osse geneem.
17. (terug.) Hans het die skip veilig na die land gebring.
18. (rond.) D!e cerste dai( het ons orals op die plaas geloop.
19. (weg.) Sy het besluit dit sou heter wees om van die plaas af
te gaan.
20. (op.) Hulle het 1:-esluit om 'n entjie in die straat te star.
21. (terug.) 'n Jaur of wat latt:r het hy na Holland gekeer.
22. (onder.) Ons het gcsit en kyk hoe die son in die weste
gdnn.

CJf.) Ek het verlcde vJk.J.nsic VJil 'n pcrd geval.
24. (berg.) Die Paasvdbnsie het '1, paar van ons gaan klim
25. (terug.) Party krygsgevangenes wou nie weer na hulle
vadt·rland keer rie.

23.

III.
(a)

(h)

Petrus Viljoen het 'n huis gekoop. Hy het baie daarvoor
betaal.
Petrus Viljoen het 'n huis gekoop, waarvoor hy baie betaal
het.

V erbind onderstaandc sinnc:
1. ;\Taby om woon 'n dame. Sy is al vyf-en-negentig jaar oud.
2. Wit- is die dominec? Hy het ,·erlede Sondag ~tepreek.
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3. Daar is min mense.

Hulle b nie vir spuke bang nie.
4. Danie is iemand. Danie sal nooit 'n maat van hom in dit
steek laat nie.
5. Op my verjaarsdag het ek 'n polshorlosie gekry. My tante
in Rhodesie het dit vir my gestuur.
6. Aanstaande vakansie gaan ek by mv t[Jntc kuier. Sy woon
in Rhodesie.
7. Wie is die seun? ]y is vies vir hom.
8. Wie is die persoon? ]y het die telegram aan hom gt>stuur.
9. Is dit tant Annie-hulle? Ons gaan kuicr by hull e.
10. Dis 'n ryk nooi. Piet se broer gaan met haar trou.
11. Jan is iemand. Ek hou baie van hom.
12. Motorresies is iets. Ek hou gladnie daarvan nie.
13. In die museum is 'n wa. My voorouer~ het met die wa oor
die bergc getrck.
14. Dis sy rooi hare. Ek het hom dadelik aan sy rooi hare
her ken.
15. Watter perd is clit? Jy het van die perJ afgevnl.
16. Wie is dit? Hy lwt vir jou geterg.
17. Wie is die man? Jy het met hom gepraat.
lfl. Wie is die man? Hy het met jou gepraat.
19. 'n Horlosie is iets. 'n Mens kan nie sondr.r 'n horlosie
klaarkom nie.
20. Dis 'n vragmotor. Ons het teen 'n vragmotor gebots.
21. Is dit die pcrd? Jull.: het twintig pond vi~ die perd bt>taal.
22. Di<> ons buurman se setH'. Sy seun is deut 'n motorfiets
omgery.
23. My hondjie moes doodgeskie.t word. Sy voorpoot was af.
24. Die motor het omgeslaan. Sy binneband het om die draai
gebars.
25. Die geweer het aan Oupa behoort. Sy loop het ge.bars.

IV.
Skryf 'n jaarverslag van die verrigtingt van julie debato;vereniging.

v.
Florence is in ltalie gelee.
Florence) praat Italiaans.

Die Florentyne (inwoners van

Vul die ontbrekende woorde in:
1.
2.
3.
4.
5.

Kaapstad is in . . gelee. Die ...... praat
Durban is in . .. . gelee. Die
.... praat
Rome is in .. ...
gelee. Die . . .. praat . . ..
Den Haag is in
- . gelee. Die ..... praat
13ern is in . ... ... . gelee. Die
praat .
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
11.
16.
17.

113.
19.
20.
21.
22.
23.
24'

2S.

l\'apels is in
. gdee. Die .... praat ..... .
Brussel is in
gelee. Die ....... praat ........... .
Boeda,Pest is in . .... .... gelee. Die ............ praat
Parys is in ....... gelee. Die .......... praat ........... .
Alexandrie is in ...... gelee. Die ........... praat .
Venesie is in ...... gelee. Die ............ praat ...... .
Lissa bon is in ........... gelee. Die ............ praat ......
Bombaai is in ........ gelee. Die .......... praat ...... .
Buenos Aires is in .......... gelee. Die ........ praat ......... .
Rio de Janeiro is in ......... gelee. Die ...... praat
EJinburg is in .......... gelee. Die .
praat ......... .
Sydney is in ........ gelee. Die
praat ......... .
Keulen is in ...... gelee. Die
praat .......... .
Istanboel is in .
gelee. Die .......... praat ......... .
Jerusalem is in
gelee. Die ........ praat ............
Kairo is in . . . . gelee.
Die .. .... ... praat ........... .
Lourenco Marques is in ..... gelee. Die ............ praat ........... .
Wen en is in
gelee. Die ........... praat .......... .
Mi.inchen is in . ... .. gelee. Die .......... praat ..... .
Auckland is in ...... gelee. Die .......... praat .. .
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U~IE--ONDER WYSDEPARTEME~T.

Nasionale Std. VII-Sertifikaat.
(Handels, Tegnies en lluishoudkunde.)
AFRIKAANS B.

(X-vraestel.)
13 Junie 1946]
[Twce uur.
1. Skryf 'n opstel van omtrent 20 reels nor EEN van die
volgende onderwerpe :(a) Brei die volgcnde gedagtes uit tot 'n samehangendc
geheel, so aanskoulik en interessant as jy kan:
(i) Kosie se moeder stuur hom na die naaste
winkel om 'n dosyn eiers te gaan koop. Hy
kom tot naby sy ouerlike huis en daar glip die
eiers uit sy hande-vertel nou verder.
OF
(ii) Petermans, die geliefkoosde katjie van Marie,
raak weg. Na 'n week sock kry hnar vader
hom wecr-heskryf nou Marie se blydskap.
(b) Kaskenades in die klaskarner terwyl die onderwyser
uit is.
(c) Die lewe van 'n speurder.
(d) Jan van d'c plaas en Piet van die dorp u;esels met
mekaar.
[30]
2. Skryf 'n briefie aan die posm~estcr vnn jou dorp om te
verneem na 'n pakkie wat jou reeds 'n week gclede moes
bereik het.
OF
'n Vriend(in) van jou was nou vir 'n kwartaal uit die skoal.
Vertel hom (haar) in 'n brief aldie skoolnuus.
[15]
3. Lees die volgende stukkie noukeurig en beantwoord dan die
vrae onderdaan, in goeie volsinne.
,Kan die polisie niks in die saak doen nie ?" verneem
Andries.
,Nee man, hul doen hul bes, maar is magteloos, deels
omdat hul nie genoeg manskappe op die platteland hct nie
en deels omdat hulle nie met voldoende moderne en meer
doeltreffende middels toegerus is nie. Die diewe Vervoer
byvoorbeeld die gesteelde vee met die vragmotors. In 'n
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nag kan hul so'n vrag skape myle ver wegneem van die plek
waar dit gesteel is. Watter kans het die polisie teen hullc,
die platteL:mdse polisie met hul outydse stadige manier om
oor die \Veg te kom, naJmlik te perd. Nee man, dis hopeloos
om te dink die polisie kan help."
, Maar het die boere daar enige suspisie wie die boosdoeners kan wees ?" vra Andries verder.
,.~ee hullc het nie. Die een verdink die under en dit sal
juis ;ou vernaamste werk wees om die diewe te probeer
opspoor.''
,Maar, Andries," waarsku die ouer man sy seun weer,
,,jy moet goed verstann dit sal nie alleen 'n moeilike taak
\Vees nie, maar ook 'n u;ters gevaarlike.
Dit sn1 met roekdose manne wees wat jy te doen krymanne wat by die uitvoeL'ing van hulle planne vir niks sal
stuit nic. Ek maan jou om \'ersigtif! te wcrk te gaan. Moenie
jou humeur qaan vcrloor of jou dom-astrant gaan hou nie.
Dit sul jou niks baat nie. Wees versigtig, ou seun."
(a) Noem twee redes, waarom misdaad op die plase nie
so maklik bestry kan word nie.
(b) Waarom gebruik die polisie dan nie speurhonde om
die veediewe te vang nie?
(c) Waarom W<Js dit lewensgevaarlik om die diewe op te
spoor?
(d) Waarom kon die boere dan nie die polisie help om
die misdaJigers te betrap nie?
(e) Aan wie word dit nou opgedra om die veediewe op
te spoor?
(D Verklaar kortliks die volgende : (i) Doeltreffencle midclels.
(ii) Ek maan jou.
(iii) Vir niks sal stuit nie.
(iv) Moenie jou humeur gaan verloor nie.
[21]
(v) Dit sal jou niks baat nie.

4.

(a) Vul in die ontbrekende snw. gevorm van die ww. in
onderstaande sinne. (Bv. Ek sal jou help, dus sal ek
aan jou hulp verleen.)
(i) Die man bedrie~;, clus pleep hy ................. .
(ii) Ek ruik die medisyne en ek hou nie van die
....... nie.
(iii) Sy kies daardie rok, haar .................. is goed.
(iv) Ek dien jou en sal altyd tot jou ............... gereed
wees.
(v) Die man drink baie, en het hom heeltemal aan
die .............. oorgegee.
[5]
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(b) Vervang die skuinsgedrukte wuorJe Jeur een enkele

in elkeen van die volgende sinne : (i) Die leerlinge se name moet m orde van die
alfabet op die register voorkom.
(ii) Die man wat die misdaad gepleeg het word nou
verhoor.
(iii) Die besoekers het almal op dieselfde tyd daar
aangekom.
[3]
(c) Verbind die volgende pare sinne deur middel van die
gegewe voegwoord : (i) Sannie sal laat kom. Sy staan vroeer or.
(tensy)
(ii) My moeder is siek. Ek moet vandag tuisbly.
(d1,1s)
(iii) Willem moet skool-toe ga:.m. Hy is siek. (al)
(iv) Sarel bly tuis. Hy is gesond. (alhoewel) [8]
(d) Skrywe in die verlede tyd : (i) Ek gaan vandag stad-toe om Yleis te koop.
(ii) Ek is moeg en gaan dus op d;e bank sit.
(iii) Lei jy die blomme nat of spit jy in die groentetuin?
(iv) Die soldatc trek die kanonne reg om 'n saluut
te vuur.
[8]
(e) Skryf die volgende sinne na ,Hy vra of":-:
(i) Gaan jy nog die melk by oom Piet haal?
(ii) Is oom Tys nog met vakansie hy die see?
(iii) Behandel Miemie nog haar rna so sleg?
(iv) Hetjoutantediebediendeindiepadgesteek? [8]
(f) Vul die regte woord in. (Bv. Temand wat in Egipteland gebore is en groat geword het is 'n

Egiptenaar.)
(i) Iemand wat handel dryf is 'n .
(ii) Iemand wat baie talente het is 'n
persoon.
(iii) Iemand wat aan andcr 'n goeie voorbceld stel is
'n ................. persoon.
[3]
UNIE-ONDERWYSDEPARTEMENT.
Nasionale Std. VII-Sertifikaat.
(Handels, Tegniese en Huishoudkunde.)
AFRIKAANS B.
(Y -vraestel.)
13 Junie 1946.]
[Twee uur.
1. Skryf 'n opstel van omtrent 20 reels oor EEN van die
volgende onderwerpe : -
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(a) Brei die volgendc gedagtes uit tot 'n samehangende
geheel, so aanskoulik en interessant as jy kan:
(i) Jy loop met 'n haelgeweer in die bosveld en
skiet kleinwild. Onverwags kom jy op 'n
boosaardige leeuwyfie af. Beskryf nou wat
verder gebeur.
OF
(ii) Jy het nie jou huiswerk gedoen nie-jy skryf
van iemand anders af en word deur die onderwyser betrap.
(b) 'n Geveg met kleilatte
(c) Die winter is weer hier.
(d) Hospitale.
[30]
2.

Skryf 'n brief aan die hoof van jou skool, waarin jy hom vra
om so goeJ te wees om jou 'n under sertifikaat te stuur. Jou
naam op Jie oue kom nic ooreen met die naam op jou
doopseelnie en Jit is dus nic gelJig nie. Jy heg jou sertifikaat
aan die brief en skryf jou naam voluit, soos dit op die doopseel voorkom.
OF
~ooi jou ouers uit om julle sportbyeenkoms by te woon.

[15]
3. Lees die volgendc stukkie noukeurig en beantwoord dan die
vrJ.e onderdaan in goeie volsmne.
Die jaar het ten einde gesncl sander dat Piet enige
vordering gemaak het met die opsporing van Bettie of
agtergekom hct wat die rede vir haur geheimsinnigc vertrek
was. Al WJ.t hy kon uitvincl, wJ.s dat haar rna 'n weduwee
was en op 'n afgPiee plasie in SuiJwes-Afrika gewoon het.
Twecmaal het hy daarheen gcskrywe, maar nooit enige
antwoorJ ontvung nie. DJ.arna het hy dit vereers opgegee.
Die eindeksamens was aan naderkom en al was Bettie se
vertrek vir hom 'n gevoelige slag, kon hy nie toelaat dat dit
enige inhreuk op sy studies maak nie. Met nog meer ywer
het hy hom daarop toegele en die gevolg was dat hy sy
eindek.samen met skitterende sukses afgele het en so sy pa se
vertroue in hom geregverdig het. Dit was vir hom feitlik die
enigste troos. Hy kon met 'n gcruste hart huis-toe gaan;
sy pa sou tcvrede. selfs groats op hom wees.
Sy pa is op die stasie om hom te ontmoet ................ .
Op pad huis-toe gesels die vader net van die boerdery
Laat in die agtermiddag sit hul in die studeerkamertjie,
daardie bekende ou studeerkamertjie waar sy pa soveel ure
deurbring. Dit moet vir hom soms vreeslik stil wees so
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aileen op hierdie verafgelee eensame pluas met net die paar
volkies. Tog maar gocd sy ra is hef vir lees
(a) Wat wus Pict se enigste troos?
(b) Het Piet sc pa verwag dar hy in sy eindeksameu sou
slaag?
(c) Waarom bet Pict dit vereers opgegee om uit te vind
waar Bettie was?
(d) Wat het Piet alles gedocn om uit te vind waar Bettie
was?
(e) Waarom kan ons aanneem dat Piet sc pa 'n belese man
is?
(f) Verklaar kortliks die volgende : (i) Bettie se vertrek was vir hom 'n gevoclige slag.
(ii) Dat dit nie inbreuk op sy stuJies maak nie.
(iii) Sy pa sal selfs groats op hom uees.
(iv) Verafgclee eensame plasie.
(v) Met net die paar t•olkies.
[20]
4.

(a) Vervang die skuinsgedrukte woorde Jeur een enkele
woord wat Jieselfde beteken : (i) Die wat voetba! spcel moet glad nie bang wees
nie.
(ii) Die mense wat toek)k, hct hard geskreeu toe
bulle die uitslag verneem.
(iii) Die t•rou wat haar man verloor het is al weer
getroud.
[3]
(b) Verbind die volgende sinnetjies in elke groep in een
samegestelde gehcel, sander om die woordjie EN te
geJ:.ruik.
(i) Ek sien die perd. Die perd staan by die stal.
Die staldeur is oop.
(ii) Ek ken die man. Hy loop kreupel. Hy bet
sy been seergemaak.
(iii) Hy het nie gekom nie. Ek verstaan dit nie.
Hy is tog nie siek nie.
(iv) Hy het gedruip. Ek begryp dit nie. Hy is 'n
slim seun.
[8]
(c) Elkeen van die volgende sinnetjies is 'n antwoord op
'n vraag.. Die skuinsgedrukte woorde toon in elke
geval waar die klem van die sin val. Skrywe nou die
vrae neer:(i) Piet bet eers sy pa met die skape gehelp.
(ii) Piet en sy vader bet die skape gesp,Jit.
(iii) Hulle het die werk in die kraal gedoen.
(iv) Hulle het die lyk onder die krans gevind.
[8]
(d) Vorm deur middel van 'n voorvoegsel en die werk,
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woorJ STEL 'n .mder \Vl)Ord wat pa~ in die oopgelate
rUlmtes.
My vader het 'n auwe motor
Die moeJer . . . haar oor die wegraak van haar
kind.
~tnr. A. sal 'n nuwe tikster in sy kantoor .............. .
bk het Jie rat van die motor
[4]
(e) Skrywc 'n under woorJ in die plek van die skuinsgedrukte woorde.
·
(i) Ek apprisieer baie wat jy gedoen het.
(ii) Op die universiteit het hy geografie en
astronomie bestudeer.
(iii) Die arme vrou het dadelik vertrek.
[4]
(j) Skry\ve die vol~ende sinne oor met die scl>standigenaamwoorde in die verkleinwoordsvorm:(i) Die muise het die brode in die kis bygekom en
stukkeml gevreet.
(ii) My pa het 'n mooi koei verloor wat van die
groen lusern op die land gevreet het.
(iii) Daar het etlike swerms sprinkane gekom en die
vrugte verniel
[8]
lJNIE-O~DERWYSDEPARTEMENT.

Junior·,

Ambagsinstrukteurs•, Ambagskool·
(Drukkers·) sertifikate.

en N.T.S.

I

AFRIKAANS B (JUNIOR).
(Y-vraestel.)
20 Junie 1946.]
[Drie uur.
1. Skryf 'n opstel van omtrent 25 reels oar EEN van die
volgende onderwerpe : (a) 'n Ernstige teleurstclling.
(b) Die laaste skooldag voor die vakansie.
(c) 'n Ou skoolbank beskrywe 'n paar leerlinge wat op
hom gesit het.
(d) Ons mooi vadcrland.
(e) My planne vir die toekoms.
[30]
2. Skryf 'n hrief van omtrent 1 5 reels aan jou ouers en vertel
aan hulle van 'n ernstige ongcluk wat naby die skoal
geheur het.
[10]
3. Lees die onderstaande stukkie prosa noukeurig deur en
beantwoord dan die vrae wat daarop volg : ,.Kom ons gaan tuin-toe," stel Kleinboet voor.
, Ma het gese ons moenie in die tuin rondloop nie,"
man k Boetie beswaar.

261

,,Net 'n bietjie moerbeie eet-dis mos nie rondloop nie,"
pleit Sussie.
Hy kyk na die reuse-boom wat net 'n paar tree van die
hekkie af staan.
Dit is nie juis in die tuin nic . . . miskien kan hulle Jit
maar waag . . . ,. Kou ja, nie verder as Jie moerbeiboom
nie."
Opgewek stuif hulle nou by die hekkie in en klouter in
die boom op. Donkergroen en sambreelvormig staan die
tamaai boom met sy geil blare en aaneengeJronge takke.
Binnekant is dit am per soos in 'n skaduryke huis, so Jig is die
blarehemel. Rooi spikkcl die halfryp moerbeie deur die
lower; sap pig en heerlik is die swart, malse vrugte. Doodstil
sit elkeen in 'n mik, omring van 'n oorvloed van heerlikheid.
Dit is net nodig om die hand uit te steek, te pluk en tP eet.
(i) Wat het Ma hulle verbieJ om te doen?
(ii) Wat wou hulle gaan Joen, en waarom dink hulle hulle
mag?
(iii) Hoe het die tuin daar uitgesien?
(iv) Gee woorde wat ongeveer dieselfde betekenis het as
VYF van die volgende: rondloop; reuse-boom;
opgewek; tamaai; skaduryke; lower; oorvloed;
heerlikheid.
(v) Gee 'n geskikte opskrif vir die stuk.
(vi) Wat beteken: ,,Dit is nie juis in die tuin nie?" en:
, Boetie maak beswaar ?"
[ 18)
4. Vul die regtc voorsetsels in die volgende sinne in:(a) Ek ken die boom . .. ..
sy vrug.
(b) Die twee kiPders speellekker ................ mekaar.
(c) Die perd is amper dood ........... die dors.
(d) W at dink jy ............... die boek wat jy pas gelees het?
(e) Ek dank jou .............. voorbaat.
(f) Annie het ............. ongcluk op die kat se stert getrap.
(g) Ons staan ................. vyfuur op.
(h) Ons wens julie alles .. ... .... .. die bcste.
[8]
5.

Vul die regte voegwoorde in:(i) ........... het jy baie geld, is dit nog geen rede om Jit
te verkwis nie.
(ii) Sy het nie gekom nie
.. sy my belowe bet dat sy
nie sou wegbly nie.
(iii) Sy staan eerste in haar klas; haar broer
staan laaste.
(iv) Will em is nie dom nie; ............. hy is slim.
(v) .................. jy aan die einde van die jaar sal slaag, is nog
'n ope vraag.
[51
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6. Gee die inten~:>iewe vorm:, vau die volgende :dood; jon~; fris; siek; vet; droog; nat;
fyn. [Voorbeeld: Koud-yskoud.]

suur;

7. Skryf die rcgte woord Wdt tussen hakies aangegee word, in:(a) Die seun was in gevaar en hy het om (hulp, help)
geroep.
(h) Ek het my mes aan Willem (geruil, omgeruil, verruil).
(c) (As, toe) ek die man sien, washy baie kwaad.
(d) Ek (ken, weet) wat jy gcse het.
(e) Ek moet hard werk (Jaar, as, want) ek graag wil
[5]
slaag.
3. Uee die teenoorgestelde van die volgende:sterk koffie; sagtc antwoorJ; 'n skerp mes; 'n letter like
vertaling; 'n droe streek.
[5]
9. Die volgende sinne is onder Engelse invloed opgestel. Gee
egte Afrikaanse uitdrukkinge daarvoor : (a) Ek het my die aand baie geniet.
(b) Die leeu storm en die jagter maak vir die naaste boom.
(c) Vertel die anders ook van dit.
(d) Ek lyk nie om in die reen te loop nie.
(t>) Nou sal ek my brief toesluit.
(f) Die volgende aand bet by rondgekom na ons.
(g) 11y broer bet die rekord gebreek.
(h) Ons is jammer Jat jy nie kan teenwoordig wees nie.

[8]
10.

(a) Gee die trappe var. vergelyking van die volgende
"byvoeglike naamwoorde : Hoog; vroeg; dof; doof; ongelee.
(b) Gee Jie meervoud van: Buurman; Engelsman; pad;
glas; blad; gat.
[6]
U:--JIE-ONDER WYSDEPARTEMENT.

Junior-,

Ambagsinstrukteurs·, Ambagskool- en N.T.S.
(Drukkers·) sertifikate.

I

AFRIKAANS B (JUNIOR).
(X-vraestel.)
20 Junie 1946.]
[Drie uur.
l. Skryf 'n opstel van omtrent 25 reels oor EEN van die
volgende onderwerpe : (a) 'n Krygsgevangene vertel sy Ondervindings.
(b) 'n Rolprent wat ek onlangs gesien bet.
1fi'\

'n Plaasseun (,dogter) besoek vir dit> eerste maal 'n
stad
OF
(d) Ek het my hand lief, omdat hy so getrou is.
(e) Belecfdheid in die alledaagse lewe, veral as 'n mens
werk soek.
[30]
2. Skryf 'n brief van omttent 15 reels aan 'n vriend (,in) wat sy
(haar) enkel verstuit het net voor die vakansie. Simpatiseer
met hom (haar) en vertel hom (haar) van Jie uitstappie
waaraan hy (sy) nie kon Jeelneem nie.
[ 10]
3. Lees die onderstaande stukkie prosa noukeurig Jeur en
beantwoord dan die vrae wat daarop volg:Brakkie draf na gewoonte voor met sy kart passies en
skeef wiegende lyfie. Plotseling steek hy vas en knor.
Elke spier verstyf en die hare op sy rug rys stekelig op.
Hulle stuit agter, wag en kyk. Daardie houding ken hulle
goed as 'n gevaarteken. Hy tree behoedsaam vooruit en
snuif,snuif agterdogtig aan die bos. Bo in die takke is 'n
skommeling en 'n geritsel-'n gecl ding piets soos 'n voorslag
uit en op Brakkie af. Hy tjank en skud sy kop. Slegs 'n
blits,oomblik hang die ding slingerend aan sy holip en dan
met 'n geritsel is die geelkapel weg.
Boetie raap hom op en met 'n gegil en geskreeu yl hulle
huis,toe, maar nag eer hulle die stoep hereik, steek die
pootjies styf vorentoe uit Boetie se arms uit.
Saggies en teer word hy op die stocpklip neergele.
Die getroue oe werp nog een laaste smeekblik na sy geliefde
basie toe, dan verglaas hulle. Die liggaampic krimp ineen
en trek ................. word styf ................ en koud.
(i) Watter gevaar het Brakkie bespeur en waaraan kon
'n mens dit bemerk?
(ii) Wat het met Brakkie gebeur?
(iii) Hoe het die kinders pro beer om die hondjie se lewe te
red?
(iv) Gee woorde wat ongeveer dieselfde hetekenis het as
VYF van die volgende: passies; skeef; plotseling;
behocdsaam; blits,oomblik; verglaas.
(v) Gee 'n geskikte opskrif vir die stuk.
(vi) Wat beteken:(a) ,,'n Geel ding piets soos 'n voorslag uit en op
Brakkie af?"
(b) ,Die liggaampie krimp ineen en trek .. . .......
word styf ............ en koud.
[18]
4. Vul die regte voorsetsels in die volgende sinne in:(a) Ek het medelyde ................. jou.
(c)
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(b) Die seun het
ongeluk die verkeerde pad gevat,
(c) Die dogter brand ............... verlange om haar moeder te
sien .
jare van afwesigheid
haar vaderland.
iemand anders jaloers te wees.
(d) Dis lelik om
(e) Ek reken net
jou om my ..
die moelikheid te help.
[8]
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5. Skryf die volgende stukkie oor, maar gebruik die regte
leestekens, hoof! etters en paragrafering : ag ou boontjies fluister sy en waarom is jy dan vir my so
kwaad wat bet ek vir jou gedoen 'n donkerrooi kleur styg
stadig in boontjies se wange op en met 'n verlee laggie gryp
sy na die raket hou jy hiervan se sy jy moet goed leer tennis
speel ons wil jou kies om op die komitee te dien op die
komitee ek weet mos niks van tennis af nie en wat sal anna en
bolletjie se ons wil juis sien of hulle berekening daarteen
bestdnd sal wees as jy baie fl.uks speel sal ons jou miskien
sekretaresse maak sekretaresse roep martie ongelowig uit
nooit maar die raket ek kan mos nooit so'n duur present van
julle aanneem nie.
[6t]
6. Verbind die volgende tot samegestelde sinne : (i) lly se. Hy sal kom. Sy werk is klaar.
(ii) Piet het by die kindcrs gaan speel. Die kindE>rs woon
om die draai. Die groat borne groei daar.
(iii) Hy is siek. Hy g..1an skoal-toe.
(iv) Jan gaan nie skoal-toe nie. Piet gaan nie skoal-toe
nie.
(v) Jan moet saamgaan. Piet moet saamgaan.
[6]
(vi) Die ouers was daar. Die kinders was daar.
7. Skryf die volgendc sinne oor in die lydende vorm:
(i) Ons besoek die leeskamer dikwels, maar ons het hom
nog nooit daar aangetref nie.
(ii) My o'uers het ten l:'lle tyc daarop aangedring dat ek
tenminste my matnkulasie-eksamen moet afle.
(iii) 'n Mens drink, dobbcl en rook in hierdie saal.
(iv) Hy het die moeilikheid wat hy veroorsaak het, baie
gering geag.
(v) Die man sou die hand slaan as hy 'n slaanding kon

kry.

[5]

8. Skryf die volgende sinne in die negatiewe (ontkennende)
vorm:(i) Loop gou.
(ii) Het jy al ooit hiervan gehoor?
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(iii) hrens sal ons rus en vrede vinJ.
(iv) Ek skaam my oor sy gedrag.
(v) Hy wil graag gesels.
[2! J
9. Die volgende sinne is onder Engelse invloed opgestel. Gee
egte Afrikaanse uitdrukkinge daarvoor :- (a) Wat is die tyd by jou horlosie!
(b) Die trein verlaat om drie-uur.
(c) Die hand loop rand die huis.
(d) Die tuin word by die kinders ornge:,pit.
(e) Ek het 'n mooi vakansie by my oom deurgebring.
(f) Ek sal jou die dag na more kom sien.
(g) Ek het my die aand baie geniet.
(h) Ons sal jammer wees dat jy nie kan teenwoordig wees
nie.
[8]
10.
(a) Gee die vroulike vorm van: JooJ; prinsipaal;
hakker; werker; voog.
(b) Gee die verkleinwoorde van: Pad; vat; nooi;
[6]
hond; kat; hof; hoof.
UNIE-ONDJ:;R WYSDEPARTEME~T.
Nasionale Junior Sertifikaat (Handel, Tegnies, Ambagskool,
Ambagsinstrukteurs en Drukkers.)
AFRIKAANS B (JUNIOR).
(Y-vraestel.)
11 November 1946.]
[Drie uur.
1. Skryf 'n opstel van omtrent 25 reels oor EEN van die
volgende onderwerpe:(a) Die raad wat ek sal gee a<Jn my broertjie (sustertjie)
wat vir die eerste maal skool-toe gaan.
(b) ,,Daardie dag sal ek nooit vergeet nie."
(c) Sondagmore-in die stad of op 'n boerepbas.
(d) Pa se motor laat ons in die steek.
(e) 'n Teruggekeerde soldaat vertel . . .
[30]
2. Jou vader deel jou mee dat hy weens finapside moeilikhede
verplig is om jou aan die end van die jaar uit die skool te
haal.
Skryf nou 'n brief van omtrent 15 reels aan jou vader en
soebat hom om jou nog minstens een jaar op skoal te hou.

[10]
3. Lees die onderstaande stukkie prosa noukeurig deur en
beantwoord dan die vrae wat daarop volg:Sy het so fluks aan die werk gespring dat mevrou
Joubert 'n sug van verligting geslaak het. ,Ag, dankie, sy
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kan werk," dmk sy, en gaan terug na haar slaapkamer om
haar gereed te maak vir die bad. Maar eers neem sy haar
handsakkie wat op die kleedtafel le, om dit weg te bere.
Sy is heeltemal onbewus van die feit Jut twee speurende oe
uit die gang al haJ.r bewegim!s dophou in die weerkaatsing
van haar kleeJtJ.felsnied. Liewer nie die sakkie in die
kleedtafellaai bcre nie. Die onJerste laai \'an die hangkas is
veiliger, die skree as jy hom oop- en toemaak. Sy steek die
sakkie Jiep onder die winterklere in, en stoat die laai weer
toe. In die woonkamer is die skoonmakery beJrywig aan
die gang.
~et toe mevrou Joubert die badkraan oopdraai en die
geruis van water die bJ.Jkamer vul, los haar nuwe bediende
die besem, gaan ongeloot1ik vinnig en geluiJloos die slaapkamer binne en kniel voor die grnot kas neer. Met haar oe
op die deur gevestig, tn·k sy baie stadig en sorgvuldig die
laai saggies oop. Blit::.snel werk sy nou. Met 'n ruk is die
moeilike handsakknip oop en het sy die beurste en 'n nuwe
boekie busbartjies daaruit.
(a)
(i) Waaroor WJ.S mevrou Joubert buie bly.
(ii) Wat het sy eers gcJoen voordat sy gaan bad
het?
(iii) Van WJ.tter feit was sy heeltemal onbewus!
(iv) Waar het "'Y haar handsak gehere, en waarom!
(v) Wat bet die bcJienJe gedoen terwyl mevrou
Joubert gebaJ het?
(vi) Gee 'n gepaste opshif vir die stukkie.
(b) Gee woorde wat ongeveer dieselfde betekenis het :Ji>
VYF van die volgenJe:gereeJskap; onbewus; sreurende; dophou;
weerkaatsing; bedrywig; geruis.
[20]
4.

Vul in elke sin die regte voornaamwoorJ in:
(a) Sy verbeel . .... .. . . sy is wat wonders.
(b)
karnullie, vandug ry jy aan die pen!
(c) Jy kan daar alles en nog
...... koop.
(d) Die ma en dogtcr soen
(e) Hy het dit
...... waarlik weer vergeet!

[3]

5. Skryf die volgende sinne oor. maar skryf die werkwoorde
tussen hakies in die verlede tyd :-(a) Die man (wantrou) sy dien.,kneg.
(b) Die oorwinnaars (onderdruk) die verowerde nasie.
(c) Hy (wanhoop) aan die uitslag van sy eksamen.
(d) Die vrou (glimlag) altyd.
(e) Hy (oortree) dikwels die wet.
[3]
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6. Gee die versterkte (intensiewe) vorm van die volgende
woorde:wit; hitter; skoon; drOL1g; tlou; dun; vet; maer;
[6]
leeg; vol; styf; ryp.
7. Vul die regte vorm Vdll die woorJ tmsen hakies in:(a) (bederf). Die appel i<> ......... , die ........... kind.
(b) (slyp). Die mes is . .. .
, die
. die£.
(c) (breek). Die t..1k is . . . , die
...... stem.
(d) (neem ). Die hesluit is
, die ............... besluit.
(e) (verloor). Die geld is
. . . , die ........... kanse. [8]

8. Vul die regte voorsetsels in die volgende sinne in:-(a) .................. Jrie .............. was J 1 die beeste in die kraal.
(b) Wat hy gei'.e het sal ek ..... harte neem.
(c) Jy stel jou bloot ....... gevaar.
(d) Ek verkies 'n reis . . .
motor . .
'n uitstappie
.............. voet.
dood veroordeel. [7 ]
(e) Hy is deur die regter

9. Verbind die volgende sinne tot samegestelde sinne:(a) Dis nou seker. Die dief is gevang. By het by ons
buurman ingehreek.
(b) Ons weet almal goed. 'n Vohtruis kan nie vlieg nie.
Hy het twee vlerke.
(c) Ek sal nie kom nie. Jy bdowe my. Ons sal vroeg
terugkeer.
(d) Dit spyt my. Die kinders kan nie saamgaan nie.
Bulle is te moeg.
[5]

10. Die volgende sinne is onder Engelse invlocd opgestel. Ciee
egte Afrikaanse uitdrukkinge daarvoor :- (a) As jy skoal-toe gaan, moct jy &ien J..1t jy al jou hoeke
het.
(b) Die man spring regop in die lug en op dieselfde tyd gee
hy 'n harde gil.
(c) Haar gesig het haar weggegee.
(d) Hulle het 'n lekker swem gehad.
(e) Dis meer of min die regte antwoord.
(f) Ek het jou vir jou hroer geneem.
(g) Ja, maar waar kom on<> in?
(h) Kpn jy 'n kar dryf?
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SUID-AFRlKA

jUNIORSERTIFIKAAT-EKSAMEN, 1945.
AFRIKAANS B.
[Drie uur.
AFDELING A.
1. Skryf 'n orstd, v:.u1:. NIE MINDER AS JS REELS EK NIE
MEER AS SO REELS ~IE, oar EE)'.; v:m die volgende
onderwerpe:(a) Byna verdrink.
(b) Uns ::,naalzse bure.
(c) Die lotgevalle VJ!l 'n voeltjie.
(J) Dk kat is we~ en die muis is baas.
(e) As hit'rdie uu :-;kuulbank maar net kun praat.
(f) 'n Perderuiter kom op 'n galop by 'n plaashuis aan.
Vertel die nuus wat hy gebring het en die verhaal wat
aan sy K.oms verbonuc is.
f7 S J

AFDELIKG B.
2. Skryf EEN van die volgende briewe. Die brief moet,
afgesien van aanhef en slot, ~mtrent 2 '5 reds lank wees, maar
NIE LANGER A~ 30 REELS NIE:(a) Jy ht:t 'n interessJnte brief van 'n skoolkind uit 'n
ander lund ont\ang waarin hy/sy van hulle dorp,
hulle skoal en ander dinge vcrtel. Skryf nou 'n
vrienJskaplike brief in antwoord daarop.
(h) Shyf 'n brief aan 'n groenteboer waarin jy se dat jy
grJag 'n weekliizse bestelhng vir groente by hom wil
plaas. Doen na\TJag omtrent pryse, en verskaf
enige bcsonJerhcde omtrent die soorte groente wat jy
wil he, die hocveelhede en die vervoerreelings.
(c) Die hand van mev. A. Venter van Langstraat 15,
joh:mne5burg het, up 2 Desember, 'n hoender wat
aan mnr. G. Pieterse behoort, gevang en doodgebyt.
Mnr. Pietersc woon in No. 47 in dieselfde straat,
m.1ar hy en mev. Venter ken mckaar nic. Skryf 'n
brief waarin me\·. Venter, op die dag na die gebcurtenis, hJar spyt aan mnr. Pieterse uitdruk en
belowe om \ ir die skade te betaal. Sy wcet nie
presies hoeveel die hoendcr werd is nie.
[SO]
AFDELING C.
3. Gee net tEN \VOord vir elk van die volgende.
voorbeeld :Vraag: (k) Ka wattcr plek toe.
Antwoord: (k) Waarheen.
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Let op die

Kie dikwels nie.
Twee dae gclede.
(c) Van daardie plek af.
(d) Wanneer 'n mens dit nie verwag nie.
(e) Souder twvfel.
(f) fn 'n noorde!ike rigting.
(g) Leuens vertel.
(h) Die inwoners van Frankryk.
(i) Kinders wie se ouers oorlede is.
fi) Dame~ wat sick mense versorg.
(a)

(b)

4.

[10 J

In die volgende uittreksel word hoofletters gebruik waar
woorde uitgelaat is. Kaas dke hoofletter word vier woonle
tussen hakies aangegee, maar net cen van hierdie woorde pas
goed as dit in die plek van die hoofletter gehrmk word.
Skryf nou die hoofletters A tot] in 'n kolom (ondermekaar)
neer en naas elk die woord, gekies uit die vier tussen hakies,
wat die he'>te pas: ,In Julie 1942 toe Jaran die Malcise Skiereiland
oorrompcl het, die vesting Singarocr ingeneem het en
haie punte van strategiese helang in die Stille Oseaan in
hesbg geneem het, en toe daar 'n (A) (moontlikheid,
twyfel, sekerheid, onmoontlikheid) bestaan het dat sy
suksesvolle voortrukking tot die Indiese Oseaan en
selfs tot die (B) (hawe, poorte, kus, landerye) van
Afrika sou uitgebrei \Vord, is die (C) (goedkoopste,
duurstc, waardevolste, grootstc) besittings van die
Museum en die Kunssaal sorgvuldig (D) (opgepak,
verrak, uitgepak toegesryker) en na 'n (E) {wdbekende,
onveilige, onherbergsame. sekere) plck gestuur waar 'n
geskikte en veilige bereplek deur die Staat bcskikbaar
gestel is. Maar met die (F) (besetting, oorlog, oorheersing, slag) van Madagaskar deur geallieerde troepe
en die suksesvolle (G) (vloot, leer, operasies, skermutselinge) deur Australiese en Amerikaanse magte teen
Japanse stellings in die Stille Oseaan het die algemene
oorlogstoestand in 1944 (H) fso, bsie, genoeg, genoegsaam) verheter om dit te regverdig dat (I) (planne,
reelings, sake, allC's) getref kon word om die dinge terug
te laat kom. Gevolglik ic; hulle terui(gebring; en toe
die kaste ontpak is, ic; alles gelukkig in 'n (T) (neutrale,
gemiddelde, bevredigende, onbevredigende) toestand
gevind."
[10]

5. Gebruik elk van die volgende woorde in twee kort sinnetjies
met 'n verskillende betekenis in elke sinnetjie. Let op die
voorbeeld : -
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Vr..tug: vat.
Antwoord: (1) Hy wil my hoed vat.
(2) Die wyn is in die vat.
Juur, kie.>, mual, middel, uitslag.

[15]

Lees die volgende stuk Jeur en heantwoord dte vrae wat
daarop volg :-,Die een klip na die under keer ek sunder sukses om; en
eers nadat ek 'n taamlike gront rots omgesukkel het, ontdek ek
wat ek wou he. Dit was 'n skerpioen, ::,y oe val blitsende woede
en sy dodelike angel klaar om te steek.
Ek dra hom na 'n smul paudiie en sit hom omtrent Jrie
Juim voor vier marsjerende miere neer. 'n Strydmier is 'n
baasbaklcier en die Ieier puk die skerpioen meteens, terwyl
sy drie maats oak vinnig storm.
Maar die skerpioen was
geslepe en ervare; hy begin ook dadelik die aanval en dryf
">Y giftige angel Jeur die glinsterende wupensrusting van die
voorste mier, en tegelykertyd byt hy die tweede middeldeur.
Toe begin hy rondom draai om die dcrdc mier byte kom. Die
vierde mit'f het intusscn in die ruigte weggeraak, en die skerpioen
bet gou kleingeld gemaak \an sy lauste teenstander wat sommer
so in die steek gebat is."
(a) Op watter tU'ee manit>re kan 'n skerpioen hom verdedig?
(b) \\1 utter van die miere sou jy 'n laf<Jard kon noem?
Wa:.1rom?
(c) \Vatter een van die vit>r miere word heskryf as ,die
laaste tcenstander ?"
(d) \\1 atter twce woorde toon aan dat dit waarskynlik nie
die cerste maal in sy lewe \Vas dat die skerpioen geveg bet
nie?
(e) Skryf twee woordc uit bostaande stukkic neer wat as
sinonieme kan dieu vir: blink, gereed.
(f) Skryf nog 'n Afrikaau~e sinnetjie met dieselfde betekenis
as: Hy het kleingeld £;ernuuk vun sy teenstander.
Hier volg 'ier he\verings. Skryf W JS antwoord as jy dink
dat die bewering waar is: 0 as jy dink Jat dit onwaar is: T as jy
dink dat daar twyfcl hestaan.
(g) Die skerpioen was al kwaad voordat die miere hom
aangeval bet.
(h) Die man bet die skerrioen met 'n stok vasgedruk, sodat
hy hom kon optel sonJer om gesteck te word.
(1) 'n Skerpiocn se angel is giftig, maar hy kan darem nie 'n
mens of 'n dier dood~teck nie.
(j) Die skerpioen het een van die miere gebyt; die ander
tv,re<> ht>t hy gesteek.
f20 1
6.
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7. Skryf(a) die teenoorgcstelJe geslag vart: held, bruid, swaer,
weduwee, buurman;
(b) in woorde: 4; 14; SR; 11; 9.30 vm
(c) die vcrlcde dcelwoorJ van: eet, gcsels, licfhe, mishandel,
gclukwens;
(d) net Jie ontbrekende Vt)Cf'WOorJ. Kies Jie voeg\voorde
uit Jie volgendt· lys: al. alhocwel, asof, daarom, dus,
naJJt, omJat, tensv, tcrwyl, want:(1) Ek was sick
...... kon ek nie kom nie.
(2) Ek kon nie kom nie .. ...... ek was siek.
(3) Ek kon nic kom nie .. . . ek sick was.
(4) Ek sal gaan ........ . reent Jit oak harJ
(5) IIy \VOu Jit nie doen nie
ek hom gesoebat
hct.
[20]
DEPARTEMENT VAN OPENBARE ONDERWYS.
KAAP DIE GOEIE HOOP.
JUN. SERT. Al:<"RIKAANS LAER (DEEL EEN).
(1945.)
AFDELTNG A.
[It uur.
1. Skryf 'n opstel van ongeveer 35 reels oar EEN van die
volgende:(a) U vader het een nag skielik op die plaas siek geword.
U moes te perd na die dorp gaan om die dokter te
gaan roep. Vertel u ondervindings van daardie nag.
(b) U en u vriende het gaan swem. Een van hulle het in
die moeilikheid geraak. Beskryf hoe hy gered is.
(c) Die au skoolhek vertel van 'n paar leerlinge wat by
hom in- en uitge~aan bet.
(d) Waarom u die prinsipaal (prinsipale) se kantoor
moes besoek en wat daar gebeur het.
(e) Hoe u een aand 'n dief in u ouers se huis betrap het.
(f) Die warmste dag wat u al ondervind het.
[70]
AFDELING B.
2. Kies DRIE van die volgende onderwerpe en skrywe oar
elkeen 'n paragraaf van sowat 10-15 reels:(a) Toe ek 'n potjie ink in die klaskamer laat omval bet.
(b) 'n Besoek aan die tandarts.
(c) U grootste verrassing.
(d) Vakansie.
(e) In die vrugteboord.
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(j) Die oggend toe ons bediende nie opgedaag het nie.
(g-) My eerstc fiets.
(h) By rnoeder (vader) se graf.
(i) U eerste dag op die tennisbaan Of voetbalveld Of netbalvelJ.
(24, 23, 23) [70]
AFDELING C.
3. Skrywe EEN van die volgende briewe in behoorlike vorrn
(inhoudsdeel ongeveer 15 reeh.) : fa) U hct u vriend(in) 1::-elowe om die volgcnde vakansie
by hom (haar) deur te bring. Daar het iets gebeur wat
u verhinder om te gaan. Skrywe aan u vriend(in),
verduidelik wat gebeur het en vra om verskoning.
(b) U is op kosskool en wil gedurende die vakansie ~man
werk om geld te vcrdien. Skrywe 'n J:-.rief aan u ouers,
vra hul om verlof om dit te doen en se waarvoor u
die geld wil gebruik.
(c) Weens 'n besering aan u been rnoet u 'n paar weke in
die bed bly. Skr)-we aan Nel en Kie., by wie u
werksaam is, verduidelik wat gebeur bet, vra om
verskoning dat u u werk nie kan verrig nie en se hoe
lank die dokter rneen dat u afwesig sal rnoet wees.
[301
AFDELING D.
4. Lees die onderstaande stuklde noukeurig deur en beantwoord
dan die vrae wat daarop volg, in goeic volsinne:Voor die lap geelhout klirn die Oubaas af. Die teuels
haak hy om sy regterarrn; die geweer dra hy oorgehaal met
die voorvinger a:m die sneller, ,Sa! Sal" skree hy vir die
honde. Maar hoe hy hul oak aanbits, die brakke bly
eenvoudi~ agter die perJ lawaai maak en wil om die dood nie
weer in daardie lap bosse ingaan nie. As hul dit tog maar
wou doen, sou die Ou baas ten rninste weet waar die luiperd
skuil.
Om aileen en sander honde 'n verwoede luiperd in 'n
geelhoutbos te prol::-eer opsvoor, is eenvoudig met die dood
te speel; en daar sou die rneeste jagters ook omgedraai bet.
Maar nie daardie stoere ou voortrekker nie! Sy hele !ewe
al steun hy op sy geweer en sy perd. Die twee bet horn nag
nooit in die steek gelaat nie. Hul sal dit vandag oak nie
doen nic. Met die perd nog om sy arm gehaak stap hy val
rnannemoed die geelhout in. Die wyfie boor hom sy weg
deur die hosse baan. Sy gee effens links pad om onderkant
die wind te korn.
Die Ouhaas nader versigtig. Af en toe rek by horn
lank op sy tone uit en pro beer oor die bosse been kyk;
273

dan loer hy weer laaggebuk onder die borne deur. So ~aan
dit op en af, op en af, dog steeds vorentoe in die rigting
waar die sterwende hond nog jammerlik le en kerm.
Daardie mik,mik van die vyand vertoorn die reeds,
omgekrapte wyfie so dat nie eens die mensruik wat sy kry
toe sy onderkant die wind kom, haar afskrik nie. Toe die
Oubaas weer buk, bespring sy hom. 'n Mens het sy nog
nooit vantevore gesien nie; maar toe sy spring, spring sy
instinkmatig reguit nek,toe. Die onverskrokke ou grysaard
voel haar kom. Hy het nog net tyd gehad om die geweer so
te se teen haar kop af te trek toe sy hom 'n klou venynig
bokant die oog inslaan en die vel van die kop skeur. Die
slagaar byt sy gelukkig mis, want die verskrikte perd ruk
haar met man en al onderstebo en begin haar te kap. Rasend
van pyn waar die geweerskoot haar 'n oog uit die kop geruk
het, val sy die nuwe vyand aan; dog die vlie om en skop
haar met altwee die agterpote tegelyk dat sy hoog deur die
lug trek.
Uit: Kees deur G. C. en S. B. Hobson.
(1) Waarom het die Oubaas nie gewcet waar die
luipcrd in die bosse skuil nie?
(2) Waarop het die Oubaas hom altyd verlaat as
daar gevaar is ?
(3) Wat het die wyfie kwaad gemaak?
(4) Wie was die wyfie se ,nuwe vyand"?
(5) Wat bedoel die skrywer deur te se dat die honde
om die dood nic weer in daardie lap bosse wou
ingaan nie?
(10)
(b) Se of die volgende REG of VERKEERD is. Gee
daarna in goeie volsinne bewyse vir u antwoorde : (1) Die Oubaas was gereed om te skiet.
(2) Dit is veilig om aileen 'n kwaai luiperd in die
bos op te spoor.
(3) Die wyfie het bly I~ toe sy die Oubaas hoor
aankom.
(4) Die Oubaas was bang van geaardheid.
(5) Die luiperd het nie baie pyn gehad nie.

(a)

(15)

[25]

DEEL II.
1.

[1! uur.
(a) Vul die ontbrekende voorsetsels by die volgende in
(skryf net u antwoord en die onderstreepte woorde
neer):(i) Ek is lief- vis.
(ii) Daar is 'n hoc heining- die tuin.
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2.

(iii) Hy aard - sy pa.
(iv) Ek herken hom- sy stt>m.
(v) Ons reis - trein.
(vi) Die moordenaar is - dood veroordeel.
(vii) Jy stel jou bloat- gevaar.
(viii) 'n Speurder moet altyd - sy hoede wees.
(ix) Glo jy- spoke?
(x) Die polisie le beslag- die dagga.
(10)
(b) Vorm gepaste selfstandige naamwoorde van die
woorde wat tussen hakit>s aangedui word by TIEN van
die volgende : (i) Die Here sal ons (bid) verhoor.
(ii) Voetbal verskaf my baie (geniet).
(iii) 'n Mens moenie gretig wees om (wreek) te
ncem nie.
(iv) My vriend het my (help) verleen.
(v) Sy (bedrieg) het aan die lig gekom.
(vi) Die anne man is verslaaf aan (drink).
(vii) Die (lang) van my visstok is nege voet.
(viii) Ons bewonder die (groat) van Napoleon.
(ix) Klein boetie is sommer 'n (stout).
(x) My oupa is al grys van (oud).
(10)
(xi) Oom Jan is 'n (Transvaal).
(c) Gee die trappe van vergelyking van VYF van die
volgende:Voorbeeld: groat- grater- grootste.
(10 [30]
baie, nuut, fris, breed, moeg, tevrede.
(a) Skryf die korrekte vorm van die byvoeglike naamwoorde neer, asook die onderstreepte woorde:(i) Koos is sommer 'n (puur) man!
(ii) Dis 'n baie (lank) storie.
(iii) My rna is 'n (lief) vrou.
(iv) Ons is bJllg vir die (ru) soldate.
(v) Ek bet 'n (gaud) horlosie present gekry.
(vi) Die kinders sit op 'n (droog) stomp.
(vii) Hulle het 'n (dood) perd in die veld sien le.
(viii) Jan is die (slim) van die twee broers.
(ix) Ek sit op 'n (laag) stoeltjie.
(10)
(x) Oom Kaspaas is 'n (woes) kerel.
(b) Vorm gepaste byvoeglike naamwoorde van die woorde
tussen hakies by TIEN van die~volgende:-(i) 'n (week) busdiens.
(ii) 'n (sand) pad.
(iii) 'n (vriend) man.
(iv) 'n (spaar) kind.
(v) 'n (mond) eksamen.

276

(vi) 'n (liefde) moeder.
(vii) 'n (vlyt) leerling.
(viii) 'n (sander vleis) dag.
(ix) (eet) kos.
(x) (las) kinders.
(xi) 'n (gevoel) verlies.
(xii) {vyand) vliegtuie.
(1 0)
(c) Vorm meervoude van VYF van die volgende:Bevel, vrou, stad, lam, skilpad, lied.
(4)
(d) Vorm verkleinwoorde van VYF van die volgende: -Voorbeeld: hoek- hackie.
Koei, pad, blom, wa, geheim, koning.
(5) [30]
3. (a) Skryf die korrekte vorm neer van TIEN van die werkwoorde wat tussen hakies aangedui word (skryf net u
antwoord en die onderstreepte woord neer):(i) Ek voel baie (teleurstel).
(ii) Die tweetjies is gister (trou).
(i:i) Milton is 'n (roem) digter.
{iv) Ek het die (tik) brief in 'n koevert gestcek.
(v) Die (opwen) menigte het dadelik begin sing.
(vi) Die stukkics van die (breek) koppie le op die
vloer.
{vii) As ek jy was, sou ek dit lanka! (doen).
(viii) Ek kon aan sy (lag) gesig sien dat hy bly was.
(ix) Die moeder staan {buk) oor haar kindjic.
(x) Ek bet die werk sommer (speel) gedoen.
(10)
(xi) Ons kyk na die {ondergaan) son.
(b) Verbind die volgcnde enkelvoudige sinne met behulp
van die aangeduide voegwoorde : {i) (Of) Dit gaan more recnt. Ek weet nie.
(ii) Koos is 'n pessimis. (omdat) Hy sien altyd die
danker sy van die lewe raak.
(iii) (As) Jy werk hard. Jy sal slaag. (tcnsy) Jy
word natuurlik sick.
{5)
(c) Vul by elk van die volgende sinne 'n gepaste wcrkwoord
in wat afgelei is van GAAN : Voorbecld: Die son sal vanaand om sesuur ondergaan.
(i) Ek wil graag met jou ..............
(ii) Hy het 'n groat fout ................ ..
(iii) Die siek vrou het 'n operasie ............. .
(iv) Langs ons kus het al baie skepe ................ .
'(v) Sy naam het my ................. .
(d) Skryf die volgende sinne oor in die Bcdry\\>ende
Vorm:Voorbeeld: Die brief sal deur die kind geskryf word.
Antwoord: Die kind sal die brief skrvf.

276

(e)

(i) Die hond is deur die man geslaan.
(ii) Word die hond deur die man geslaan?
(iii) Daar word gese dat die hond gister deur die
man geslaan is.
(6)
Stel die volgende sinne ontkennend:Voorbecld: Ek weet wat ek doen.
Antwoord: Ek weet nie wat ek doen nie.
(i) Het hulle jou vertel dat my rna siek is?
(ii) Dit is 'n heerlike siag; daarom gaan ons see-toe.

(4) [30]
4. (a) Vul die ontbrekende woord by TIEN van die volgende
idiome in (skryf net u antwoord en die onderstreepte
woorde neer):(i) 'n Mens moet wik en- voordat jy iets doer.
(ii) Tydens 'n kermis is aiies in rep en-.
(iii) Die hond le mooi pens en - bo-op my bed.
(iv) Die outa het sak en - getrek.
(v) Ek hct my vriend met raad en - bygestaan.
(vi) Ons het met dapper en- in die pad gespring.
(vii) Hy is kant en - met sy werk.
(viii) Die leerling het die prys dubbel en- verdien.
(ix) Deur skade en -word 'n mens wys.
(x) My oupa en ouma het baie lief en - saam
deurgemaak.
(xi) In hierdie ou wereld kry 'n mens dikwels
stank vir-.
(xii) As my rna weg is, bak en - ek soos ek wil.
(10)

(b) Sock gepaste verklarings uit kolom (ii) vir enige VYF
idiome uif kolom (i) en skryf hulle naasmekaar neer : V oorbeeld : lelik knoop = vloek.
(i)
slaags raak
kluitjies bak
iemand inklim
'n riemtelegram
been-af
Bokveld-toe gaan
'n slang in die gras

(c)

(ii)

verlief
slegse
baklei
onraad
lieg
'n valse gerug
sterf

(5)
Wat is die regte Afrikaans vir VYF van die volgende
slordige uitdrukkings : (i) Ek lyk nie my onderwyser nie.
(ii) Ons gaan vir 'n swem.
(iii) Wat meen jy?
(iv) Daar gaan die klok.
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(v) Wat is die tyd?
(vi) Hy het vir vyf jaar daar gcwoon.
(5)
(d) Maak sinne met VYF van die volgende woorde sodat 'n
mens maklik kan sien u weet wat bulle beteken : Gretig, sommer, per abuis, alledaags, uitoorle,
byderhand, broekskeur gaan. te danke.
(10) [30]
5. (a) Skryf die volgende sinnetjies in die Indirekte Rede en
in die V erlede T yd : Voorbeeld: ,Sal julie my more help?" vra oom Koos.
Antwoord: Oom Koos het gevra of bulle hom die
volgende dag sou help.
(i) ,Gaan roep die dokter", beveel my vader my.
(ii) ,Onr- het gister die oorwinning behaal omdat
die spelers na my geluister het", se die voet·
balkaptein.
(iii) ,Eina !" skree die seuntjie. ,Hoekom maak
julie my so seer?"
(10)
(b) Verbind VYF van die volgende woordgroepe tot een
woord elk en sorg dat u bulle reg spel : Voorbeeld: volk + bond ,___ volkerebond.
Kalf + hok, wa + huis, gou + gou, volk + lied,
kind + boeke, drie -r uur.
(5) [15]
TRANSVAALSE ONDERWYSDEPARTEMENT.
AFRIKAANS (LAER GRAAD)
Juniorsertifikaat-eksamen, 1945.
[Tyd: Twee uur.
(Let W el.-Gee valle aandag aan die gebruik van die
leestekens, aan jou skrif en aan die behoorlike afwerking van die
antwoorde.}
1. Skryf 'n opstel van om trent 1t bladsy oor een van die
volgende onderwerpe:(a) 'n Spook in die huis.
(b) Op die strand.
(c) Wat die buskondukteur vertel.
(d) 'n Dag uit die lewc van 'n winkelbediende
(e) Die jagter vertel van sy avonture.
[70]
2. Skryf 'n brief van ongeveer een bladsy aan jou tante waarin
jy haar vertel hoe jy in 'n vreemde stad verdwaal het.
OF
Skryf 'n brief aan 'n vriend(in) waarin jy hom (haar)
vertel hoe julie op 'n aand 'n maat 'n roets gebak bet. [30 J
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3. Lees die onderstaande stukkie noukeurig deur en beant·
woord dan die vrae wat daarop volg:" Twee onduidelike gestaltes kan bespeur word teen die
vuilgeel agtergrond van die muur, wat omtrent vyf jaar gelede
gewit is. 'n Sagte gemurmel van stemme kan gehoor word;
en daarna hoor die twee onder die bos die woorde: ,Kom
ons kyk eers". Waarna kyk? Hulle sal nie lank in twyfel
gelaat word nie. Die twee geda::mtes gaan in verskillende
rigtings rond en bekyk iedere hoek en iedere moontlike
skuilplek. Hulle wil eers heeltemal seker wees dat daar
nerens iemand is wat hulle kan afluister nie. Saggies, so
saggies, kruip Hans en Patrys nuder na die stam van die
granaatbos; hulle vou hulle lywe feitlik om die hoom om
nie gesien te word nie. En asemhaal? Ag nee, die het hulle
al lank gelede laat staan.
Hier kom Paul. Hulle ken hom sommer aan sy ruik.
Hy stap om die boom, kyk in die karre, onder die karre, stap
weer om die boom, kyk weer in die karre - ag, kan hy dan
nie klaar kry niel Fielies kom ook aan. Hans trek die
geweer stadig reg om voorbereid te wees as die nood aan die
mart kom .
.,Is alles reg I" vra Fielies. ,Ek het gehoor of daar
iemand asem haal", antwoord Paul. Die hele gesprek word
ir 'n fluisterstem gevoer, maar die seuns hoor iedere woord
duidelik, want die volk is nie drie tree van hulle af nie.
,Bly doodstil [" fluister Fielies. En hy en Paul staan met
oorgehaalde sintuie en luister. Onder die boom le weer
twee seuns wat vrees dat selfs die geklop van hul hart hul sal
verraai, en wat met wyd-oop monde stadig asemhaal.
Fielies se eindelik: ,Nee, die plek is leeg. Kom". En
hulle stap na die venster toe. 'n Sagte klankie en die
onderste raam is oopgeskuiwe. Die twee gedaantes verdwyn
in die danker gat van die venster. Hier kom hulle terug[
Aan hul hygende asemhaling kan 'n mens sommer hoor dat
hulle iets dra wat S\vaar is. Dis natuurlik die brandkassie!
Die tweede kom na 'n paar oomblikke na buite toe, en daarna sit hulle die kas op die grand".
(Cit ,Patrys Hulle" deur E. B. Grosskopf.)
(a) Gee aan hierdie stuk 'n gepaste opskrif.
[1]
(b) Beantwoord die volgende vrae in goeie volsinne:(i) Van hoeveel mense hoar ons hier? Noem
hulle.
[2;
(ii) Waarom bekyk die twee gedaantes iederehoek
en iedere moontlike skuilplek?
[3]
(iii) Waaraan het die seuns Paul her~en?
[3]
So

se uns 10.
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(c)
(d)

(e)

(f)

(g)

(iv) Waarom kon die seuns die gesprek wat in 'n
fluisterstem gevoer is, tog verstaan?
[3]
[3 ]
(v) Waartoe dien 'n brandkas?
(vi) Waaraan kan 'n mens boor dat daar iets
[3]
swaars gedra word ?
Gee 'n ander woord vir elkeen van die volgende wat
min of meer dieselfde betekenis het: bespeur,
skuilplek, voorbereid, slag, iedere.
[5]
Gebruik die volgende uitdrukking in 'n volsin: As
die nood aan die man kom.
[2 ]
Skryf die volgende drie sinne in die verlede tyd:(i) Saggies kruip Hans en Patrys nader na die
stam van die granaatbos.
[1 ]
(ii) Die twee gedaantes loop in verskillende rigtings
en bekyk iedere hoek en iedere moontlike
skuilplek.
[2]
(iii) Die hele gesprek word natuurlik in 'n fluister,
stem gevoer, maar die seuns boor iedere woord
duidelik.
[2 ]
Skryf die volgende twee sinne in die lydende vorm : (i) Hans trek die geweer stadig reg.
[1]
(ii) Die twee gedaantes bekyk iedere hoek en
iedere moontlike skuilplek.
[1]
(i) Gee die meervoud van: gesprek, vensterbank,
muur, ,granaatbos, gat.
(ii) Gee die teenoorgestelde van: wydoop, ge.vaarlike, agtergrond, swaar.
(iii) Gee die verkleinwoord van: gestaltes, stam,
klank, boom, gesprek.
(iv) Gee die enkelvoud van: sintuie, gedaantes.

[8]
4. Vul die regte voorsetsels in in vyf van die volgende sinne : (1) Die blinde man herken my ................ my stem.
(2) My nefi.e ly baie ................. hoofpyn.
(3) Die dogtertjie is baie lief .................. haar moeder.
(4) My moeder is bekommerd ................. haar kinders.
(5) Die versie herinner my ............... my pligte.
(6) Laat my u voorstel ................ mej. du Plessis.
(7) Die kinders is verheug ............ bulle sukscs.
[5]
5. Verbind vyf van die volgende sinne met 'n gepaste voeg,
woord:(1) Die boek le op die tafel. Jy soek die boek.
(2) Jy praat van die man. Die man is my oom.
(3) Ek bly by die huis. My rna is siek.
(4) tHY het gevrees. Dit sou te laat wees.
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(5) Hier is die stoel. Die koning het op die stoel gesit
(6) Ek ken die plaas. Hy gaan na die plaas toe.
(7) Daar loop die man. Die man se kind het verdrink.
(8} Ek gaan huis*toe. Ek het nie tyd om langer te wag
nie.
[10]

-6. Iemand wat leuens vertel is 'n leuenaar.

Voltooi op dieselfde
manier V){ van die volgende sinne : (1) Iemand wat bedel is, is 'n ................ .
(2) Iemand wat lui is, is 'n ................ .
(3) lemand wat onderwys gee, is 'n ..................
(4) Iemand wat inspeksie hou, is 'n ................. .
(5) lemand wat in 'n tuin werk, is 'n ..................
(6) Iemand wat gedigte skryf, is 'n ................
[5]
(7) Iemand wat siek mense oppas, is 'n .... .............

VRIENDSKAPLIKE BRIEWE.
1. Skryf die brief wat jy die graagste sou wou ontvang as jy
tuiskom.
2. Skryf 'n antwoord op die brief wat jou bloedig laat vererg
het.
3. Vertel jou ouers van die eerste week in die nuwe koshuis.
4. Vertel 'n maat van jou nuwe skoal.
5. 'n Vriend(in) verkeer in die hospitaal. Skryf 'n brief
namens jou klas en vertel wat tydens sy(haar} afwesigheid
voorgeval het.
6. 'n Vriend(in) wat sleg gevaar het in die Afrikaanse vraestel,
wil graag 'n boeiende Afrikaanse bock lees. Stuur so 'n
boek er. vertel net genoeg van die inhoud om die nuus*
kierigheid te prikkel.
7. 'n Oorsese korrespondent(e) wil meer weet van die Suid*
Afrikaanse dierelewe. Beantwoord die brief.
8. Jy is platsak en dis nog 'n paar weke voor die skoal sluit.
Vra jou ouers op 'n versigtige manier om meer sakgeld;
verduidelik waarom jy die geld d::ingend nodig het, en
vertel hoe jy sal vergoed.
9. ]ou suster het in die stad agtergebly om te wcrk. Skryf
vir haar 'n brief van die vakansie*oord af.
10. 'n Paar uur voor dagbreek het jy tuisgekom. Skryf 'n
brief aan 'n vriend(in) en vertel wat voorgeval het.
11. Jy wil graag verder gaan studeer maar kan dit nie bekostig
nie. Klop aan by 'n ryk oom of tante. Verduidelik
waarvoor jy die geld nodig het, en beskryf hoe jy sal ver*
goed.
12. Nooi 'n vriend(in) op 'n naburige dorpie uit om die vakansie
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13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

by jou deur te bring. Vertel wat julle gaan aanvang,
wanneer en waar julle meka'lr sal ontmoet en wat saamge,
bring moet word.
Jy en 'n vriend(in) het rusiegemaak. Probeer die geskil
per brief besleg.
.
Jou skoolrapport was uiters onbevredigend. Jou ouers het
gedreig dat jy die skool sal moet verlaat. Beantwoord
daardie brief.
Jou ouers het jou belet om aan skoolsport deel te neern.
Pleit by hulle om jou te laat voortgaan; no em redes.
Jy het so pas teruggekeer van 'n vakansie by jou oom en
tante. Bedank hulle; vertel ook wut jy die meeste geniet
het.
Veronderstel dat jy 'n vader of 'n moeder is. Skryf die
eerste brief aun jou seun of dogter wat 'n paur due gelede
die eerste keer koshuis toe is.
So pas het jy die hospitual verlaat. Skryf 'n brief aan jou
verpleegster.
Jou oupa of ouma het jou op jou verjaarsdag met 'n gawe
present verras. Bedank hulle en vertel hoe jy die geskenk
gebruik.
Vertel 'n maat van jou besoek aan die tandarts.

SAKEI3RIEWE.
1. Doen aansoek om 'n betrekking, wat in 'n koerant adverteer
is. V erstrek die nodige besonderhede.
2. Bespreek losies in 'n hotel by 'n vakansie,oord.
3. Doen navraag i.v.m. verlore bagasie.
4. Bestel goedere by 'n kruidenier.
5. Bestel goedere by 'n sportuitruster.
6. Bestel goedere by 'n boekhandelaar.
7. Bestel klere.
8. Kla oor die onbevredigende diens wat 'n handelaar gelewer
het toe jy sekere goedere bestel het.
9. Vra jou gewese skoolhoof om 'n getuigskrif; se waarom jy
dit nodig het en bedank hom vir sy belangstelling toe jy
aldaar 'n leerling was.
10. Jou motor is in 'n ongeluk beskadig. Rig 'n brief aan die
maatskappy wat jou motor verseker het, en versoek dat
die skade herstel moet \vord. Beskryf ook die omstandighede van die ongeluk en die aard van die skade.
11. Die rekening wat jy ontvang het, was foutief. Rig 'n brief
aan jou skuldeiser.
12. Vra jou posmeester om jou pos tydens die vakansie aan te
stuur. Dui daarop dat die versoek 'n vorige keer verontagsaam is en se watter ongerief dit meegebring het.
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13. Kla by die eksaminator oor die onregverdige vraestel wat
jy so pas geskryf bet.
14. Spreek jou mening uit, in 'n plaaslike koerant, oor die
onbevredigende busdiens.
15. Gee in die korrespondensiekolom van 'n plaaslike koerant
wenke aan die hand hoe jou dorp of stad verfraai kan word.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

OPSTELLE.
Dit sal ek nooit vergeet nie.
'n Onvergeetlike droom.
Die verhaal waarvan ek die meeste hou.
'n Rolprent wat ek baie geniet het.
Oupa vertel.
'n Krygsgevangene vertel.
My ondervindinge saam met 'n speurder.
'n Poets.
Hoe ek leer fietsry (of perdry, of swem) het.
'n Verjaarsdagpartytjie.
My stokperdjie.
Verlede vakansie.
By die strand.
Op die plaas.
Saterdag(aand) in die stad.
Sondag op die plaas.
Kwajongstreke.
'n Ongeluk.
Voor die kaggel.
Bennie skater van die lag toe hy om die hoek kom. Laat
hom vertel wat so danig snaaks was.
Alleen tuis een danker nag.
lou ouers vertrek met vakansie en jy en jou broer moet die
winkel (of kafee, of plaas) behartig. Vertel van jou
ondervindinge.
Ons bure.
My vriend(in).
Ons onderwysers(esse).
By die sirkus.
'n Onvergeetlike wedstryd.
My eerste dans (of partytjie).
Die eerste (of laaste) skooldag.
Hoe ek beloon is.
Die wraak.
Oorlogsherinneringe.
'n Vlieenier vertel.
Die spookhuis.
'n Motorrit.
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Op die mark.
Saam met my rna om inkopies te doen.
Die deur skuif stadig oop ..................
Waarom ek Afrikaans leer.
Daar jaag die brandweermotor!
Ons nuwe huis.
Ons nuwe motor.
Hoe ek sakgeld verdien het toe ek platsak was.
Vele hande, ligte werk.
Boontjie kry sy loontjie.
By die swemplek (of swembad).
Die dieretuin (of wildtuin).
Dit was vir jou pret!
Piekniek.
My omgewing.
My boetie (of sussie).
'n Matroos vertel.
Waarom 'n mens moet lees.
My geliefkoosde skrywer (of boek).
Hoe ek my ouers elke naweek help.
In die werkkamer.
'n Nare dag.
Bloumaandag.
Die voeltjie in die koutjie vertel.
Ontgroening.
]eugherinneringe.
My reisgenoot.
Verlede Oujaarsdag (of Kersdag).
Ons het gaan kampeer.
Die hengelaar vertel.
Al is 'n leuen nog so snel, die waarheid agterhaal hom wel!
More sluit die skool.
Growwe leuens.
Bygelowe.
'n Jagter vertel.
'n Jagtog.
Die smokkelaars.
'n Skinderbek.
'n Patent wat ek ontwerp het.
Verdwaal.
Net toe jy by die stasie stilhou, vertrek die trein. Vertel
verder.
Die ou Maanhaar in die dieretuin begin Yertel.
Die gelukkigste dag in my lewe.
Die ongelukkigste dag in my lewe.
My toekomsdrome.

284

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

95.

96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
121.
124.
125.

Suid~Afrika

na die oorlog.
Ek het my so geskaam!
'n Bruilof.
Ek het my 'n boggeltjie gelag.
'n Noue ontkoming.
'n Vergissing.
'n Rondloper vertel.
Gedane sake het geen keer nie.
Agteros kom ook in die kraal.
My omgewing.
Die leuse van my skoal.
Buitengewoon dapper!
'n Ou murasie vertel.
Verdwaal in die oerwoud.
'n Ondervinding met 'n kranksinnige.
'n Snaakse entjie mens.
Spaar elke splinter vir vuur in die winter.
Die een se dood is die ander se brood.
Hoe kaler jonker, hoe groter pronker.
'n Kordaatstuk.
Die geheimsinnige mnr. X.
Die Skat op Dooiemanseiland.
Die held(in) van 'n gebombardeerde stad.
Outa Apools.
Die bloedbevlekte handskoen.
Die ontembare perd.
'n Byna menslike hand.
'n Knap stukkie speurwerk.
'n Sirkusleeu ontsnap.
'n Ossewa en 'n vragmotor bots op die hoek van 'n straat
en raak aan die praat.
'n Gesprek tussen 'n dollar en 'n halfkroon.
Die laaste dag.
'11 Vreemde sending.
'11 Gesprek tussen die twee oudste inwoners.
'n Avontuur onder die see.
Maan toe!
'n V erstekelin g.
'n Gesprek tussen ou Piet Spekskiet en die predikant.
In die eksamenkamer.
Deur 'n~sleutelgat afgeluister.
In die hospitaal.
Daardie laaste aand.
Ons sportdag.
Hoe en waarheen ek graag wil reis.
My laaste muntstuk.
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126.
12 7.
128.
129.

In 'n sel.
Daardie briefie !
In die knyp.
Die interessantste voorval in 'n boek wat jy onlangs gelces
het.
130. My windbuks (of poppe).
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SPELLYS.
besproeiing
biblioteek
bioskoop toe
blitssnel
bobbejane
boeiend
bokkniee
boonste dam toe
boontoe
bo-op
borne
bottel
bree
broeisel
brue
bure
definitief
deugniet
deur
die digte bos
die digter
dieselfde
dokter (medisyne)
dooie
dorinkie
dorp toe
drie-sewendes
droevrugte
druipeling
duisend
dubbele
Duncanweg
Durban toe
duskanttoe
duur
dwarsdeur
ee
eende-eiers
eenders
eggenote
eie
eienaar
eienares
eier

Aandete
aangekom
aangename
aanstaande
adres
adresseer
adellike
afgelee
affere
afgeval
aflewering
Afrikaanse
Afrikaner
ag-en-tagtig
aia
aktrise
aileen
allerhande
allervasste
ambisie
ambisieus
ambulans
ammunisie
appel
applikasie
artikels
assuransie
baie
balanseer
ball ade
basaar
baseer
bedleend
bedra
be"invloed
belangrike
Belgie
bemoeiing
benodigdhede
bereplek
bergklim
berigte
berugte
besprekingskantoor
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,eksamenvraestelle
eksaminatore
elektriese
elektrisiteit
elemente
dlende
Engeland
enigste
erens
essensiele
.etensuur
familie
feesviering
figuur
finansieel
finansiele
fl.uksste
gaatjie
gebeurtenisse
gedurende
geeet
geent
geerf
geillustreer
geisoleer
gekruiste tjek
gereel
gereeld
gese
geur
ghienie
glase
goeie
goeienaand
gooi
gou,gou
grammatika
grammofoon
groei
grootte
grote
guur
hael
haelgeweer
handdoeke
hawestede

heeltemal
hemelhoe
hemelsbree
heen, en terugreis
herhaling
herinnering
hiernatoe
hoera's
hemelhoe
hoerskool
hoofondenvyseres
honderd
hondjie
hospitaal toe
horlosie
huil,huil
humeur
humoristies
ideaal
ideale
immigrasie
inbreker
ingenieur
industriee
industriele
Italie
intellektuele
interessante
intelligente
intermediere
Ja.pannees
}odin
Kaapstad toe
kafee
kafferkraal
kafferoorloe
kafferstatte
kaiing
kamp,toe
kanonne
kanselleer
katjie
keiser
kerel
kennisgewing
Kerkstraat
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kindjie
klandisiewaarde
klere
kleure
koeelgeweer
koeels
koeie
dcomitee
kammissie
koningin
korrigeer
konstabel
krans
:krediteer
krediteur
krieketkolf
krisis
hi.tiese
kritiek
kritikus
kwajongstreke
;kwekery
lae
laer
Iag,lag
landjie
langs
leef
leeuwyfie
leiding
leier
lektrise
leuen
leuenaar
lewe
liewe
Hewer
lig
liniaal
lias seer
literatuur
lug
lyding
maatskaplike
magistraat
majestueuse

makeer
maklike
masjien
masjinerie

matrikulasi~eksamen

medisyne
meisieskool
mekaar
menigte
middagete
mielieland
miere
militere
miljoen
mishandel
moee
moeer
moeilike
mooi
Mooirivier
monnike
murasie
mure
musici
na,aap
na die dorp toe
na ons toe
naturelle
neerlae
negeduisend
nege uur lank
Nie,Europeane
niksseggend
nood
noord
Noordoos-Italie
Noorwee
oe
offisieel
offisiele
ogiesdraad
om neg~uur
om sewe,uur
om twee,uur
om vyfuut
onderwyseres
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ondersteuner
ongelukke
ongeveer
oninteressante
onmiddellike
onmoontlik
onreelmatig
onskuldige
ontbyt
ontstaan
oorlede
oorloe
oorsese
opgeskote
opgestaan
opgewonde
Oranjerivier
Oranje-Vrystaat
ore
oseaan
oseane
pa-hulle
pa's
pa s'n
parallel(le)
perel
perdfris
perdry
piekniek
ploee
poesie
polisie
populer
posseels
prinsipale
radiogram
rapport
reelings
reen
reent
registreer
rerig
rewolwer
rugbywedstryd
rysveld
saamgekom

saldo's
Saterdagaand
Saterdagmiddag
se
seevier
sekretaresse
senuweeagtig
sewehonderd vyf-en-tagtig
sewe uur lank
sieklike
sigaret
sing-sing
sjieling
sjokolade
skare
skcre
skoen
skolier
skool toe
skoolure
skoon
skreeulelike
skriftelike
skure
skuuste
slaag
slag
slav in
slootjie
sluuste
sluwer
snaaksste
soheeotoe
so mer
somervakansie
sommer
Sondagnag
soon toe
sosiale
speurder
spieel
spioene
spioeneer
spoorwee
spoorwegstasie
sprinkane
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springlewendig
steur
stiebeuel
stowe
StOW\Ve
strooijonker
stuur
Suid-Afrika
Suid-Rhode-;ie
Suidwes-Afrika
swaar
swaard
swaer
tale
talle
tegniese
teestelling
teleurgesteld
teruggegaan
teruggekeer
teruggekom
tjek
toekomende
toiings
totaal
torinkie
troupresent
tweede
tweemaal
uie
uithoudingsvermoe
ure
Vaalrivier
vakansie
vanmelewe
varks6e
veertien
verafgelee
verrassing
verassureer
venleling
verdraaiing
veredeling
vereffening
verering
vcrfyning

verkeerd
vergewe
verkoper
verkoue
verlaas
verlee
vermoe
vermoeienis
verniet
verraaier
versamel
verslaggewer
verstekeling
verstoteling
vertaling
vier-cn-ncgentig
vier-cn-sewentig
vier-en-veertig
visvang
vlae
vliee
vlieenier
vlieevanger
vloeiende
vloeistowwe
voetpaadjie
voor- en nadclc
vorentoe
vou
vrcdesvoorwaardes
vroee
vroeer
vure
vuurhoutjie
vyf-en-veertig
vyf-en-vyftig
vyfpondnoot
waardeer
waardering
waardeur
waarvandaan
waenhuis
wag-'n-bietjie-bos
wandelinkie
wanneer
watte
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watter
weduwee
wee
weens
weggehardloop
weier
wereld
werktuigkundige
Wesstraat
wewenaar
wie

wiee
wins- en verliesrekening
winterrnaande
Woensdagmore
wonderlike
woninkie
wou
wyd en syd
wye
wyer
Zoeloemeidjie
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BELANGRIKE NASLAANBOEKE
VERKLARENDE AFRIKAANSE WOORDEBOEK
saamgestel deur Kritzmger, Labuschagne, Rademeyer en Steyn. Die tweede uitgebreide druk gee
verklarings van ongeveer 50,000 Afrikaanse
woorde en uitdrukkings .... .... .... .... .... ....

25/-

VAN SCHAlK'S :MODER~ ENGLISH DICTIONARY
saamgestel deur R. J. Woodward, M.A. (Oxford).
'n Uitstekende Engelse woordeboekie van 300 bladsye, duidelikc druk .... .... .... .... .... .... ....

3/&

AFRIKAANSE SPREEKWOORDE, GESEGDES, Ens.
met 'n kort verklaring van die Engelse ekwiwalent
deur Kritzinger, de Villiers en Pienaar ....

5/9

DUITSE WOORDEBOEK
Deutsch-Afrikaans: Afrikaans-Deutsch, saamgestcl
deur Steyn, Schulze, Gutsche en Trumpelmann.
Die vierde verbcterde druk is aansienlik uitgcbrei

27 /&

DIE SWAAR WOORD
deur dr. H. A. Steyn. 'n Verklarende Afrikaanse
Skoolwoordeboek, saamgestel vir onderwysers en
leerlinge .... .. . .... .... .... .... .... .... .... ....

4/-

SOTHO WOORDEBOEK
(Sotho-Afrikaans) deur T. Kric1

4/S

GROOT WOORDEBOEK
Afrikaans-Engels: Enge:s-Afrikaans, saamgestel
deur Kritzinger, Steyn, Schoonees en Cronje.
Hicrdie vyfde, belangrik uitgebreide en hersiene
uitgawc van die Groot Woordeboek, is vandag die
betroubaarste van sy soort, en gee die betekcnis en
vertaling van meer as 100,000 woorde. 1434 bladsye - groot formaat 8~ x 5~ duim .... ....

J. L. VAN SCHAlK, BPK. -

Uitgewers -

42/-

PRETORIA

HANDBOEKE VIR DIE HO:ERSKOOL

.Junior Boekhou-Oefeninge vir Stds. VII en VIII, deur
Warburton en van Zyl (Ook in Engels) .... .... ....
Sleutel by Junior Boekhou-Oefeninge .... .... ....

8/6
20/-

Trigonometrie vir Stds. IX en X, deur Ogden, Garson
en Brink (Ook in Engels) .... .... .... .... .... ....

10/6

Algebra vir Stds. VII en VIII, deur Marais, Ogden en
Hofmeyr (Ook in Engels) .... .... .... .... .... ....
SfSenior Boekhou-Oefeninge vir Stds. IX en X, deur
Warburton en van Zyl (Ook in Engels) .... ....
8/6
Sleutel by Senior Boekhou-Oefeninge .... .... .... 60/Afrikaanse Taaloefeninge vir Junior Sertifi kaa t A,
Junior en Senior Matriek B en die Laer en Hoer
Taaleksamen, deur B. G. Lindeque .... ....
8/6
Two Years Work in English (Junior) by J. M. T.
Labuschagne .... .... .... ... . .. .... .... .... . ..
8/6
Nuwe Leerplan Geskiedenis vir lVIatriek, deur van Niekerk en Pelser
.... .... .... .... .... .. . .... .... 13/6
Of Youth and Age, An anthology of English prose forms
selected and arranged with introductory notes by
R. E. Davies .... .... .... .... .... .... .... .... .... 10/6
Skoolwoordeboek, Afrikaans-Engels, Engels-Afrikaans,
deur Kritzinger en Steyn .... .... .... .... .... ....
9/Van Schaik's New Large Print Atlas . ..
.... .... ....
4/9
Gegradeerde Oefeninge in Rekenkunde vir Stds. VII
en VIII, deur Ogden en van Vuuren .... .... ....
7/6
Mathematics I for National Technical Certificate by
A. R. Williams
.... .... .... .... .... .... .... ....
7/6
Afrikaanse Begrips- en Taaltoetse, grotendeels vir
Engelssprekende leerlinge in Stds. VI tot X, deur
G. J. Joubert .... .... .... .... .... .... .... .... ....
7/6
Duits Skoolwoordeboek, Afrikaans-Duits en DuitsAfrikaans, saamgestel deur Dr. Hugo Gutsche en
Dr. P. A. Brandt .... .... .... .... .... ....
12/6
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