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Antwoorde op Vraag 1 op bl. 54: 

a) Ons is bang vir hulle. / Hulle is bang vir ons. / Hy is bang vir haar. / Sy is bang vir hom. / Hy
is bang vir my. / Sy is bang vir my. / Julle is bang vir my. / Julle is bang vir hom. / Julle is
bang vir haar. / U is bang vir haar. / U is bang vir hom. / U is bang vir hulle. / U is bang vir
ons. / Ek is bang vir hom. / Ek is bang vir haar. / Ek is bang vir hulle. / Ek is bang vir u.

b) Ons groet julle. / Hulle groet ons. / Hy groet haar. / Sy groet hom. / Hy groet my. / Sy groet
my. / Julle groet my. / Julle groet hom. / Julle groet haar. / U groet haar. / U groet hom. / U
groet hulle. / U groet ons. / Ek groet haar. / Ek groet hom. / Ek groet hulle. / Ek groet u.

c) Sy verwag julle. / Hy verwag julle. / Julle verwag hom. / Julle verwag haar. / Ons verwag
hulle. / Hulle verwag ons. / U verwag haar. / U verwag hulle. / U verwag hom. / Ek verwag
hom. / Ek verwag haar. / Ek verwag u. / Ek verwag hulle. / Ek verwag julle.

d) Sy terg hom. / Hy terg haar. / Hulle terg ons. / Ons terg hulle. / Julle terg ons. / Julle terg
haar. / Julle terg hom. / U terg hom. / U terg haar. / U terg my. / U terg hulle. / Ek terg hulle.
/ Ek terg hom. / Ek terg haar. / Ek terg julle. / Ek terg u. / Hy terg my. / Sy terg my. / Hulle
terg my. / Julle terg my. / U terg my.

Antwoorde op Vraag 1 en 2 op bl. 130: 

1. 
Nota: Die blou blokkies is die onderwerp, grys blokkies is die bywoordelike bepaling en 
die geel blokkies is die voorwerp. 

a) Hy het my voete vanmiddag onophoudelik gekielie. 
b) Ek wonder of ek later gou-gou na die kafee toe moet stap. 
c) Die seun  speel heeldag lank  sokker by die skool. 
d) Brian sal môreaand vroeg na die konsert by die stadion gaan. 

2. 
a) Sy verf vanaand haar naels by die huis.
b) Hy draai die sleutel stadig in die slot.
c) My pa koop vandag ’n skaatsplank by die winkel.

Antwoorde op Vraag 2–4 op bl. 156: 

2. 
a) fisies beperk
b) maag
c) huil
d) suip
e) mond



3. 
KOLOM A KOLOM B 

Die bekende akteur speel nou in ’n 
nuwe film. 

Sy is ’n uitstekende toneelspeler. 

Ons sal hieroor moet praat. Kom ons bespreek net eers die saak. 
Die vertelling het my aandag 
vasgevang. 

Die storie was spannend. 

Iemand wat handig is, kan alles 
regmaak. 

Sy is knap met naaldwerk. 

Slim gedink, my kind! Wat ’n intelligente vraag! 
Sy het dit nie opsetlik gedoen nie. Hy het aspris nie vir haar gevra nie. 
Sy is ongetwyfeld van adellike afkoms. Dit lyk asof sy van Ierse herkoms is 

met haar rooi hare. 
Jy verneder iemand as jy op hulle 
skree. 

As iemand jou afkraak, laat dit jou sleg 
voel. 

Die onderwyser is die een wat almal 
altyd aanmoedig. 

Die kaptein motiveer sy span. 

Sy eksamenuitslae was uitstekend. Hy het uitstekende resultate behaal. 
Meisies kan nogal jaloers wees op 
mekaar 

Sy is ’n afgunstige mens wat niemand 
anders iets gun nie.  

Party mense is net so tydsaam asof 
hulle die hele dag het om iets te doen. 

Die skilpad kom stadig aangestap. 

Hy lyk presies soos sy pa. Jy moet die resep se stappe noukeurig 
volg. 

4. 
a) onbeskaafd
b) weerklink
c) stelsel
d) werklikheid
e) wreed
f) skenking




