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Graad 11: WEEK 2: 8 tot 12 Junie 2020 

OPDRAG 20 B: MEMORANDUM 

Afrikaans sonder grense: Taal in konteks: Die enkelvoudige sin, 

woordorde en voornaamwoorde, Bladsy 105, nr 2 tot 6 

 Merk jou antwoorde met behulp van die memorandum.  

 Doen die korreksies in jou skrif. 

 Maak seker wat jy die woordorde in Afrikaans, en die GOUE 
REëL, verstaan. 

 
2. Begin met die woord in vetdruk 
a. Vroeg die volgende oggend het Gaïerodien weer op ‘n reis 
 gegaan. 
b. Dadelik pluk hy die vreemdelinge uit die stoel uit. 
c. Dwarsdeur die paleis sleep monsters Gaïerodien se stoel.  
d. Die vorige nag het die jongman glad nie vir die Djin geskik nie.   
 
3. Korrekte volgorde (SV1TOMPv2(I)) 
a. Die wazir het (v1) sy seun (O) drie jaar lank (T) deur die wêreld (P) 
 laat reis(v2). 
b.  Die katte eet (v1) dadelik (T) die roti en kerrie (O) in die borde (P). 
c.  Die bruid moet (v1) vanaand (T) langs hom (P) aan tafel (P) sit 

 (V2). 
d. Gister (T) was (v1) hy (o) bang(m) die jong man (o) word gebrand  
 (v2).  
 
4. Skryf die sinne oor 
a. Plek: Na die spookpaleis het die sultan gery. 
b. Wyse (manner): Tevrede kom die sultan na die paleis om die 
 jongman te bedank. 
c. Tyd: Van daardie dag af het Gaïerodien hom nie meer gekwel 
 nie.   
 
5. Voornaamwoorde 
a.  Die jong man trek vinnig sy hand terug. 
b. Die gees sê: “Jy het jou lewe reeds verloor. Elkeen wat hier wil 
 bly, moet sy lewe aan my gee.” 
c. ‘n Mens moet versigtig wees as jy in daardie paleis ingaan.     
d. As jy jou lewe op die spel wil plaas, moet jy na daardie paleis 
 gaan.  
  
6. Kies die korrekte betreklike voornaamwoord 
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a. Die prins sê dis die katte wat hom gehelp het. 
b. Die bose gees sê elkeen wat hier is, moet gestraf word. 
c. Dis ‘n hoefyster wat daar lê.   
  

 

 


