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Voorbereiding vir die Junie Eksamen  

 
 
 
Oefening 1: 
1. Skryf die volgende in die TOEKOMENDE TYD. 

1.1. Baie partye het in die verlede ‘n groep mense se raad aangevra. (2) 

1.2. Talle kinders het die werkkaarte se antwoorde ingevul.  (2) 

1.3. Verskillende soorte diere het ‘n verskeining in die wildtuin gemaak. (2) 

1.4. Die Graad 10 klasse het laas week die fondsinsameling begin. (2) 

1.5. My laaste toebroodjie het ek vanoggend aan my vriend gegee. (2) 

1.6. Die ouers se briewe kon vroeg by die kantoor opdaag.   (1) 

1.7. Elke gesin het ‘n inskrywingsvorm by die skool ontvang.  (1) 

1.8. Die televisie het vroeg reeds afgegaan,     (2) 

1.9. Die ryk mense het altyd die beste tegnologie gekoop.   (2) 

1.10. Baie mense het ‘n klomp lojale ondersteuners ingeroep.  (2) 

  

2. Skryf die volgende in die VERLEDE TYD. 
2.1. Die hond eet duur kos by die huis.     (2) 

2.2. Die prokereur betoon respek aan die regter in die hof.   (2) 

2.3. Die leerders skuif die banke in die klas rond.    (2) 

2.4. My boek verskyn môre in die winkels regoor die land.   (2) 

2.5. Die vrou speel elke aand dieselfde musiek op haar iPod.  (2) 

2.6. Te veel kinders dra onvanpaste klere na die inkopiesentrums. (2) 

2.7. Die akteurs in die reeks vertolk hul rolle baie goed.   (2) 

2.8. Meeste kinders manipuleer hul ouers met emosies.   (2) 

2.9. Verskillende mense verkies verskillende soorte klere.   (2) 

2.10. Die musiek op die TV klink baie soos die musiek op die radio. (2) 

 

 

Note: 
This exercise is aimed at preparing you for the type of language questions 
you’ll encounter in the exam. This is the first of two worksheets and covers 
tenses, indirect speech and negative form.  
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3. Skryf die volgende in die TEENWORDIGE TYD.  
3.1. Die facebookgebruiker met die nuwe foto het almal verbaas.  (1) 

3.2. My rekenaar se skerm het laas week gebreek.    (1) 

3.3. Die lugverkoeler sal self die temperatuur verander.   (1) 

3.4. ‘n Nuwe boek het vanoggend die lesers opgewonde gemaak.  (1) 

3.5. Die meisie se vriende het almal met haar geraas.   (1) 

 

4. Skryf die volgende in die INDIREKTE REDE. 
4.1. Die man sê: “Ek trou met die meisie vir die regte rede.”  (2) 

4.2. Barney sê: “Die kinders in die speel elke dag baie lekker saam.”  (2) 

4.3. Die geel telle tubbie sê: “Die warm son skyn vandag baie helder in ons 

tuin.”          (2) 

4.4. Die vrou sê: “My nuwe kar is baie vinniger as die ou een.”  (2) 

4.5. Die verkoopsdame sê: “Ons verminder elke dinsdag die pryse van die 

produkte.”         (2) 

 

5. Skryf die volgende sin in NEGATIEWE VORM. 

5.1. Sy is ‘n baie hardwerkende mens wat ‘n beter lewe soek.  (2) 

5.2. Die werkkaarte is moeiliker in Graad 10 as in Graad 11.  (2) 

5.3. My ma het my MP3-speler by Game gekoop.    (2) 

5.4. Almal glo ‘n eerlike mens die eertse keer.    (2) 

5.5. Die TV speel altyd dieselfde episodes.     (2)  


