
PHOENIX MUSLIM SKOOL 
AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL 

GRAAD  11 
 Les 3:   Taal in konteks  (ASG bl. 79) 

-  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VOEGWOORDE :   (conjunctions) 
 

- In this exercise you will work with conjunctions in THREE activities. 
- In activity one you will identify and group the conjunctions from the list given 
- In activity two you will choose the correct conjunction to complete the sentence. 
- And finally in activity three you will join the sentences with the conjunction between 

brackets 
 
Instruksies: 
 
1        Kyk na die inligting op bladsy 293 en lees die reëls daaroor. 
2        Voltooi hierdie taak netjies in jou boek.  
 
AKTIWITEIT 1: 
 
Kyk na die inligting oor voegwoorde op bladsy 293. Trek die tabel hieronder in jou boek oor en 
pas die voegwoorde in die lys in die regte kolom (net soos in die voorbeeld) 
 

dat √                 dus √             gevolglik √                  aangesien                         tensy (unless) 
toe (when)        voordat          daarom                       nadat                                want 
tog                    of (or)            óf …óf (either …or)     nóg …nóg (neither..nor)   alhoewel 
omdat               maar             totdat                           nogtans                             anders 
sodat                sowel ..as (as well as)                      al (although)                      as (if) 
indien               dan                mits (on condition that)                                         asof 
of (if)                 toe (then)      nietemin                       buitendien                        sodra    
sedert               terwyl            en          

 
Voorbeeld: 

Groep 1 Groep 2 
dus / gevolglik 
 

Groep 3 
dat       

  
AKTIWITEIT 2: 
 
Kies die voegwoord tussen hakies wat in die sinne pas: (clue: look at the meaning of the 
voegwoord) 
 
Voorbeeld: Ek dans baie, (want / omdat) ek geniet dit. 
  Ek dans baie , want ek geniet dit.     (clues are: comma and the position of the verb) 
 
1          Ek dans baie ( want / omdat ) ek dit geniet. 
 
2 Jy sal goed leer dans ( mits / tensy ) jy baie oefen. 
 
3 Jy sal nie goed leer dans nie ( mits / tensy ) jy baie oefen. 
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4 Ons wil goed leer dans, ( en / maar ) het nie ‘n onderwyser nie. 
 
5 Ons wil goed leer dans ( en / maar ) doen alles wat ons onderwyser sê. 
 
6 Sy wil weet ( of / as ) ons aan die kompetisie wil deelneem. 
 
7 Ons sal goed vaar ( of / as ) ons aan die kompetisie deelneem. 
 
8 Gaan trek eers jou dansklere aan, ( toe / dan ) kom jy na die saal. 
 
9 Hy het eers sy dansklere aangetrek en ( toe / dan ) na die saal gekom. 
 
AKTIWITEIT 3: 
 
Verbind die sinne met die voegwoord tussen hakies: 
 
Voorbeeld: Dit is ‘n studentejol. Die saal is lekker vol.   (en) 
  Dit is ‘n studentejol en die saal is lekker vol. 
 
1 Almal draai oor die vloer.  Die meisie wil glad nie dans nie.     (maar) 
 
2 Sy kyk sonder ophou na die deur.  Hy kom nie meer nie.   (al) 
 
3 Dis maklik om te leer.    Ek vra jou nog ‘n keer.    (dus) 
 
4 Gee jou hand, Carina.   Alles is die moeite werd.  (omdat) 
 
5 Die aand is haas verby.   Al die tyd sit sy.     (nogtans) 
 
6 Sy kan dit amper nie glo nie.     Hy kom nie meer nie.    (dat) 
 
7 Sê nou sy sê ja.     Ek vra haar.    (as) 
 
8 Sy wil opstaan en loop.   Ek staan voor haar.     (toe) 
 
9 Gee net ‘n kans, Carina.    Jy wil dans.      (mits) 
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