
TAAL ANTWOORDE 
 
ONTKENNING ANTWOORDE: 

 
1. 1.1 Sy is nog nie in Zimbabwe nie. 

1.2 Hy skryf nie mȏre eksamen nie. 
1.3  
1.4 Megan of Lushinka kom nie vanaand kuier nie. 
1.5 Sy sȇ dat sy niks gehoor het nie. 
1.6 Moet nie daardie boek koop nie. 
1.7 Ek het nie besef dat ek dit moet doen nie. 

 
2. 2.1. Nee, ek verstaan nie die werk nie. 

2.2. Nee, ek het nog nooit die tydskrif gekoop nie. 
2.3. Nee, ek weet nie wat aangaan nie. 
2.4. Nee, hulle was nog nie hier nie. 
2.5. Nee, hy eet nooit so baie nie. 
2.6. Nee, sy het nie gese waarheen ons moet gaan nie. 
2.7. Nee, ek het jou boek nȇrens gesien nie. 
2.8. Nee, niemand weet hoe laat die partytjie begin nie. 

 
3. 3.1. Volgens die weerburo gaan dit nie vir die volgende twee weke 

aanhoudend reёn nie. 
3.2. Die Titanic lȇ nȇrens op die see se bode men vergaan nie. 
3.3. Matthew het nie gevra of hulle al ooit probeer help nie. 
3.4. Die diepsee-sleepboot John Ross het nog nie die Titanic probeer opspoor 
nie. 
3.5. Daar was toe nog nie ‘n ander sleepboot nie. 
3.6. Nicole is nog nie onrustig oor die kind nie. 
3.7. Die skoolhoof is nog nie siek nie. 
3.8. Wayne het nie sy bes gedoen nie; gevolglik het hy nie goeie vordering 
gemaak nie. 
3.9. Ashley dra nie vandag ‘n dik jas nie, want dit is nie so koud nie. 
3.10. Wees tog asseblief nie geduldig met Patrick nie. 
3.11. Moet asseblief nie die yskas oop maak nie. 
3.12. Of ek of jy sal nie die koek eet nie. 
3.13. Moet nie dadelik stil bly nie. 
3.14. Mike het niks in sy sak nie. 
3.15. Hulle was nie almal siek nie. 
3.16. Hy het nog nie sy hele kas uitgepak nie. 
3.17. Niemand moet die klok lui. 
3.18. Nȇrens in die huis is daar rotte nie. 
3.19. Moet nie die deur toe maak nie. 
3.20. Phillip is nogsteeds nie in die eerste span nie. 
3.21. George is nie mal oor sport nie. 
3.22. Niemand moet die klok lui nie. 
3.23. Moet my nie asseblief help nie. 
3.24. Moet asseblief nie stadig ry nie. 
3.25. Hy wil nie ‘n hamer leen om die spyker in te slaan nie 



WOORDORDE ANTWOORDE 

1. Ek ry vining. 

2. Het die kos gebrand. 

3. Die hele dag sing ons kanarie. 

4. Verlede week het die ongeluk gebeur. 

5. My vriende hou vakansie in Namibiё. 

6. Ek sal elke naweek die motor was. 

7. Peter moet elke Saterdag die gras sny. 

8. Die tiener sal Saterdag pizza eet. 

9. Ben leer vanmiddag Afrikaans in sy kamer. 

10. Balonne en koek maak elke partytjie lekker. 

11. Die onderwyser gee elke dag baie huiswerk. 

12. Die by het die seuntjie op sy hand gesteek. 

13. In die lente sien ek bye in ons tuin. 

14. In die nag het die kat ‘n muis na my kamer gedra. 

15. Naweke kyk Suid-Afrikaners sport om te ontspan, relax. 

 

 

 

LETTERKUNDE ANTWOORDE 

Hoofstuk 6 (Antwoorde) 

1. Oor Wikus.  

2. Hulle gaan laat vir skool wees.  

3. Die rugbywedstryd.  

4. Dit het Saterdag plaasgevind.  

5. Sy was bly want sy gaan vir hom ignoreer.  

6. Die redakteur van Die Doring.  

7. Sy bedank haar vir die briewekolom wat sy skryf.  

8. Sy wou weet wie die gedigte geskryf het.  

9. Om saam met haar matriekafskeid toe te gaan. 

10. ‘n e-pos 

11. Nerd- bleeksiel 

Genuine- opreg 

Nice- gaaf/ aangenaam 

Clue- benul 

12. Sy weet dalk wie skimdigter is en hulle het mekaar e-pos gestuur.  

13. Hulle sien dat daar weer ‘n fondsinsamelingsprojek soos die vorige jaar is.  



14. Nadia is ontsteld.  

15. Marzanne was nog kwaad oor wat hy aan Nadia gemaak het.  

 

Hoofstuk 7 (Antwoorde) 

1. Sy is in die klaskamer. 

2. “Juffrou, gaan die geld gebruik word om ‘n rugbyveld te bou?” 

3. ‘n Vakansie/ naweek by die see 

4. Haar ma kan vrugtekoek bak 

5. Hulle kan ‘n bikini-kompetisie hou 

6. Dit beteken om niks te doen nie. 

7. Sy vra hoekom hulle nie ‘n toneelstuk opvoer nie 

8. Juliet kan ‘n hardgebakte feminis wees, maar Romeo was ‘n regte nerd.  

9. Ja, want almal se hande was in die lug, selfs Armand se hande.  

 

 


