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INSTRUKSIES 

1.Kyk na die Afrikaans Sonder Grense op bl. 93. 

2.Skryf jou werk in jou skryfwerkboek. 

Skryf die sinne hieronder in die VERLEDE TYD en TOEKOMENDE TYD. 

1.a) Die keiser soek na ‘n goeie man vir sy dogter. 

   b) Die juwelier maak ‘n roos van blou saffiere. 

   c) Die prinses kies die musikant as ‘n man vir haar. 

Skryf die sinne in die INFINTIEF. 

ONTHOU : Reëls vir infinitief 

- Jy het geleer  om hoe ( om.....te) in ‘n sin te gebruik. 

- Wanneer jy behoort (need to) in ‘n sin gebruik dan kom daar ‘n infinitief 
te,maar nie ‘n om nie.( when you use behoort in a sentence then you only use 
te,the word om does not appear in the sentence) 

bv. Ek leer my werk. 

      Ek behoort my werk te leer. 

-Wanneer jy hoef (need not to) in ‘n sin dan kom daar ‘n infinitief te,maar nie ‘n 
om nie.Die sin moet ook in die ontkennende (negative) vorm wees.(When you 
use the word hoef in a sentence it followed by a nie and te and a nie at the end 
of the sentence.You do not use om in the sentence.) 

bv. Ek leer my werk. 

      Ek hoef nie my werk te leer nie. 

2. Vul behoort of hoef in die sinne. 

  a) Die man wat met die prinses wil trou, ________ vir haar ‘n blou roos te gee. 

  b) Die musikant __________ nie vir die prinses ‘n blou roos te gee nie. 



3. Skryf die sinne in die INDIREKTE REDE. 

a) Die keiser sê : “ My dogter moet met die regte man trou.” 

b) Hy sê: “ Die man moet vir haar ‘n blou roos gee.” 

c) Die prinses sê vir die winkelier: “ Die roos was eers wit.” 

d) Sy sê vir die juwelier: “ Ek wil nie ‘n roos van blou saffiere hê nie.” 

e) Die musikant sê : “Ek sal vir jou ‘n blou roos bring.” 

f) Die prinses sê: “ Die musikant se roos is nie wit nie.” 

g) Sy sê vir die keiser: “ Ek wil met die musikant trou.” 

 

 


