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GRAAD 11: WEEK 5: 29 JUNIE tot 3 JULIE 2020 
 

OPDRAG 24 B: MEMORANDUM: HERSIENING: SINSTRUKTURE: 

VOEGWOORDE, WOORDORDE EN TYE, AFRIKAANS SONDER 

GRENSE, BL 135 EN 160 

INSTRUKSIES: 

1. Merk jou antwoorde met behulp van die memorandum.  

2. Doen die korreksies in jou skrif. 

 

Taal in konteks, Voegwoorde, bladsy 135, No 2a tot 2h  

a. Ek wil ‘n tennisraket koop daarom kyk ek na advertensies op die 

 internet. 

b. Ek kyk na advertensies op die internet omdat ek ‘n tennisraket  wil 

 koop. 

c. Sy skryf die nommer neer sodat sy die adverteerder kan bel.  

d. Niemand sal die advertensie lees nie, tensy dit goed is.  

e. Almal sal die advertensie lees, mits dit goed is.  

f. Hy wil graag die sokkerbal koop, maar dit is te duur.  

g. Aangesien die sokkerbal te duur is, kan hy dit nie bekostig 

 nie.  

h. Sy sê dat sy ‘n advertensie op Snuffel & Soek op die internet 

 gepos het.  
 

Taal in konteks: Voegwoorde, woordorde , tye, bladsy 160 

1. Verbind die sinne met die voegwoorde tussen hakies: 

a. Malebu se gedig het gewen nadat sy dit vir ‘n skooltaak geskryf 

 het.  

b. Malebu se wengedig is gepubliseer, dus kan sy baie trots wees.  

c. Denzwil is ‘n paralimpiese atleet omdat hy blind is.  

d. Hy droom dat hy aan die Paralimpiese Spele deelneem.   

e. Party mense dink klassieke musiek is vervelig, maar Andile en 

 Lungile stem nie saam nie.  

f. Mense reageer positief op hulle musiek, mits hulle klassieke 

 musiek geniet.   
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g. Aangesien Rikenette baie uithouvermoë het, gee sy nie maklik  op

 nie.   

h. Sy oefen baie hard, want sy wil aan die Olimpiese Spele 

 deelneem. 

i. Chante stel doelwitte vir haarself sodat sy vir iets kan werk.  

j. Tensy jy ‘n doel voor oë het, sal jy nie geniet wat jy doen nie.  

 

2. Verbeter die woordorde in die volgende sinne: 

a. Denzwil neem volgende jaar (T) aan die Paralimpiese Spele deel. 

b. Rikenette vlieg soos ‘n voël (O) oor die hekkies. 

c. Andile en Lungile staan op die verhoog (P) en speel.  

 

3.1. Skryf die sinne in die verlede tyd:  

a. Die gedig het as ‘n skooltaak begin. 

b. Hulle het die wenner aangekondig. 

c. Ek het toe geweet dat ek ‘n atleet is. 

d. Hulle het aan die kompetisie deelgeneem. 

e. Die orkes het oral in die wêreld opgetree. 

f. Die hekkiesatleet wou Suid-Afrika verteenwoordig. 

g. Chante het vrae in ‘n onderhoud beantwoord. 

h. Sy het ‘n doel gehad wat sy kon bereik.  

 


