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Voorbereiding vir die Junie Eksamen  

 
 
 
Oefening 2: 
1. Skryf die volgende in die LYDENDE VORM. (Teenwoordige tyd) 
1.1. Die leerling lees gereeld die werk in die klas.     
1.2. Kinders sonder ouers oorleef die winter op enige manier in die stad.   
1.3. Talle skole bied jaarliks die GDE kurrikulum aan baie kinders. 
1.4. Die onderwyser voltooi weekliks taalwerk werkkaarte met rekenaar in die 

klaskamer. 
1.5. Die nuwe foon verloor vandag al die nommers.      
 
2. Skryf die volgende in die LYDENDE VORM. (Verlede Tyd) 
2.1. Die meeste mense het laas jaar die film by die flieks gesien.  
2.2. My vriende het verlede week ‘n verjaarsdagpartytjie met baie moeite by my ma se 

huis gereel. 
2.3. Prishalin het vandag die werk sonder die antwoorde voltooi. 
2.4. Die skoolhoof het die jaar die uitslae per epos ontvang.  
2.5. Die rekenaar het ‘n nuwe stuk sagteware gekry. 
 
3. Skryf die volgende in die LYDENDE VORM (Toekomende Tyd)  
3.1. Nico en Alistair sal later die week se beste liedjies op hul selfone laai. 
3.2. Nathan sal my nuwe baadjie by die skool dra. 
3.3. Neo en Theo sal PES elke periode in die klas speel. 
3.4. Rodney sal daaglliks die krambunder met ‘n baksteen breek. 
3.5. Die meeste mense sal die nuwe iPhone by die iStore koop. 
 
 

Note: 
This exercise is aimed at preparing you for the type of language questions 
you’ll encounter in the exam. This is the second of two worksheets and 
covers conjunctions (Voegwoorde) in goup 1 and Active and Passive voice 
(Lydend en Bedrywende Vorm).  
 
 

 2 

4. Verbind die volgende sinne. Gebruik die woord in hakies. 
4.1. Die mans is almal hier. Die vrouens se werk is gereed. (en) 
4.2. Die klas leer die lys woordeskat. Dit is nie nodig nie. (maar) 
4.3. Die werk word voltooi. Die mense moet alles vergeet. (Of…of) 
4.4. Die kinders lees die boek klaar. Dit is baie interresant. (want) 
4.5. Kleiner klasse maal dit moontlik om meet te leer. Dit kos meer elke maand. 

(maar) 
4.6. Baie leerders speel hulle gunsteling musiek oor oorfone. Die onderwysers kan dit 

sien. (en) 
 


