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OPDRAG 11 C: HERSIENING 3: TYE VAN DIE WERKWOORD: 

MEMORANDUM 

 

Kom ons probeer! 

1. Skryf hierdie eers in die verlede tyd en dan in die toekomende 

 tyd. 

a. Ek skakel altyd die ligte af. (ww: afskakel – skeibare ww) 

 Ek het altyd die ligte afgeskakel. 

 Ek sal altyd die ligte afskakel. 

b. Die kinders neem graag aan sport deel. ((ww: deelneem – 

skeibare ww) 

 Die kinders het graag aan sport deelgeneem. 

 Die kinders sal graag aan sport deelneem. 

c. Hy gebruik sy selfoon baie gereed. 

 Hy het sy selfoon baie gereed gebruik. 

 Hy sal sy selfoon baie gereed gebruik. 

d. Ons herken die olifant aan sy geskeurde oor. 

 Ons het die olifant aan sy geskeurde oor herken. 

 Ons sal die olifant aan sy geskeurde oor herken. 

e. Thandi sit in die klas en droom. 

 Thandi het in die klas gesit en droom. 

 Thandi sal in die klas sit en droom. 

f. Pouses staan ons onder die boom en gesels. 

 Pouses het ons onder die boom gestaan en gesels. 

 Pouses sal ons onder die boom staan en gesels. 

g. In eksamentyd leer en slaap jy baie. 

 In eksamentyd het jy baie geleer en slaap/ geslaap. 

 In eksamentyd sal jy baie leer en slaap. 

h. Ek bad en trek my klere aan. 

Ek het gebad en my klere aangetrek. (ww: aantrek – skeibare ww) 

 Ek sal bad en my klere aantrek. 

i. Ek probeer slaap. 

 Ek het probeer slaap. 

 Ek sal probeer slaap. 

j. Sy begin die werk verstaan. 

 Sy het die werk begin verstaan. 

 Sy sal die werk begin verstaan. 

k. Ek het ‘n hoofpyn. 

 Ek het ‘n hoofpyn gehad. 

 Ek sal ‘n hoofpyn hê. 
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l. Sy is nie gesond nie. 

 Sy was nie gesond nie. 

 Sy sal nie gesond wees nie. 

m. Ek het my ouers lief. 

 Ek het my ouers lief gehad. 

 Ek sal my ouers lief hê. 

n. Ek wil nou met my ma praat. (Onthou die DAWN-reël, AHB&SG,bl 

22 no13. 

  Ek wou toe met my ma praat.  

  Ek sal nou met my ma wil praat.  

   o. Ek hou my gewig elke dag dop. (ww: dophou – skeibare ww)  

 Ek het my gewig elke dag dopgehou.  

 Ek sal my gewig elke dag dophou. 

p. John drink al die jogurt op. (ww: opdrink – skeibare ww) 

 John het al die jogurt opgedrink. 

 John sal al die jogurt opdrink. 

q. Die dokter kom van Kaapstad af. (ww: afkom – skeibare ww) 

 Die dokter het van Kaapstad afgekom. 

 Die dokter sal van Kaapstad afkom. 

r. Die dokter skryf ‘n voorskrif uit. (ww: uitskryf – skeibare ww) 

Die dokter het ‘n voorskrif uitgeskryf. 

 Die dokter sal ‘n voorskrif uitskryf. 

s. Asmalyers moet liefs nie aan skubaduik deelneem nie. 

 Asmalyers moes liefs nie aan skubaduik deelneem nie. 

 Asmalyers sal liefs nie aan skubaduik moet deelneem nie. 

 


