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Stelsinne: 

'n  Ste ls in  is  'n  s in  waarin  'n  s te lling  gem aak word , b v.  
Ek is ‘n seun. 

 

Gebruik die volgende woorde om stelsinne te bou. 

1. man, werkloos 

2. vrou, kind 

3. selfone, voordele 

4. Robert, brief 

5. tegnologie, goed 

 

Taalstruktuur en -konvensies 

Sinsoorte 
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Vraagsin: 

Beg in  m et ‘n  vraagwoord : Wa nneer , wa a r heen , wa a r om , hoe, 
wa a r , wa t , wa t ter , wie. Die  s in  e ind ig  m et ‘n  vraag teken  (?). 
Vul die korrekte vraagwoorde en die leestekens in om die volgende vraagsinne te 

voltooi. 

1. … bestuur die motor 

2. … bedel die man 

3. … is die naam van die vrou 

4. … was jy siek 

5. …gaan dit met jou 

 

Uitroepsinne: 

'n  Uitroepsin is  'n  s in  waarin  iem and  ie ts  u it roep .  Daar is  
a ltyd  ‘n  u itroep teken  (!) aan  d ie  e inde  van  ‘n  s in .  
1. Sjoe, dit was ‘n koue nag! 

2. Wat, ek kan dit nie glo nie! 

3. Hoera, ek is bly! 

4. Eina, dit is seer! 

5. Sies tog, is siek! 

Bevelsin: 

Word  geb ru ik om  ‘n  b eve l /  op d rag  gegee . Die  s in  beg in  
m et  ‘n  aks iewoord  (werkwoord ).  
1. Draai links by die stopstraat. 
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2. Ry nou! 

3. Stap vinniger! 

4. Bly stil! 

5. Praat sagter! 

 

Sê of die volgende sinne uitroepsinne of bevelsinne is: 

1. Kinders mag nie bedel nie!  

2. Doen jou werk!  

3. Stop dit nou!  

4. Hoera, dis vakansie!  

5. Skryf jou toets!  

 

Taalstruktuur en -konvensies 
Enkelvoudige sin (simple sentence) 

‘n Enkelvoudige sin bestaan uit EEN onderwerp (subject), EEN 
gesegde (verb) en EEN voorwerp (object). 

 

 

Wie doen wat? 
 

Die sokkerspeler 
 

skop 
 

die bal 

Skryf die onderwerp, gesegde en voorwerp van elke sin neer.   

1. Die man bestuur sy motor. 

2. Ek skryf ‘n brief. 

3. Hy lees ‘n boek. 

4. Ons speel sokker. 

Onderwerp Gesegde Voorwerp 
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5. My pa koop ‘n selfoon. 

 

Uitgebreide enkelvoudige sin  

Enkelvoudige sinne kan uitgebrei word deur die onderwerp of die 
voorwerp van die sin beter te beskryf. 

Die sokkerspeler skop die bal. 

Die vinnige sokkerspeler skop die groen bal. 

Skryf die onderstaande sinne oor en onderstreep die woorde wat die onderwerp of 
die voorwerp beter beskryf. 

1. Die ryk man bestuur sy splinternuwe motor. 

2. Ek skryf ‘n brief aan my vriend. 

3. Hy lees ‘n interresante boek. 

4. Ons speel die gewilde sport, sokker. 

5. My strek pa koop ‘n moderne selfoon. 

 

Taalstruktuur en -konvensies       

Ontkenning:   

In Afrikaans gebruik ons twee keer die word “nie”wanneer ons die ontkennende 

vorm gebruik.  Dit word slegs in Afrikaans gebruik en staan bekend as die “dubbele 

nie”. 

Voorbeeld:                                                                                                                              

Die mense mors met water.                                                                                      

Die mense mors nie nie met water nie.                                                                                       

Skryf die onderstaande sinne in die ontkennende vorm: 

1. Die man is werkloos.  

2. Die vrou laat haar kind bedel. 
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3. Selfone het baie voordele.  

4. Robert skryf ‘n brief.  

5. Tegnologie is goed vir kommunikasie. 

 

Direkte en indirekte rede (Direct and indirect speech) 

Direkte rede (direct speech) is iemand se eie woorde. 

Indirekte rede (indirect speech) is wanneer iemand oorvertel wat ‘n ander persoon 
gesê het. 

Voorbeeld:  

Direkte rede: 

Indirekte rede: 

 

Die man sê: “Suid-Afrika se varswater raak minder.” 

Die man sê dat Suid-Afrika se varswater minder raak. 

Skryf die sinne oor in die indirekte rede: 

1. Hy sê vir die bedelaar: “Ek het niks om vir jou te gee nie.” 

Hy sê vir die bedelaar dat hy 

2. Die bedelaar sê: “Gee vir my R100.” 

Die bedelaar sê dat ek.. 

3. My ma sê vir my: “Antwoord jou selfoon.” 

My ma sê vir my dat ek  

4. Meneer De Beer sê: “Ek skil ‘n peer.” 

Meneer De Beer sê dat… 

5. Die kakkerlak sê: “Ek was by die see.” 

Die kakkerlak sê dat… 

 

 

Taalstruktuur en -konvensies 

Lydende en bedrywende vorm:   
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‘n Mens kan sinne op twee maniere sê, maar die sinne beteken nog dieselfde. 

Voorbeeld:                                                                                                                                            
Tefo skop die sokkerbal.  (Bedrywende vorm)                                                                            

Die sokkerbal word deur Tefo geskop.(Lydende vorm) 

Die kinders was die skottelgoed.  (Bedrywende vorm)                                                                           

Die skottelgoed word deur die kinders gewas (Lydende vorm) 

Skryf die volgende sinne in die lydende vorm. 

1. Die man bestuur sy motor. 

Sy motor …. 

2. Ek skryf ‘n brief. 

‘n Brief… 

3. Hy lees ‘n boek. 

‘n Boek… 

4. Ons speel sokker. 

Sokker… 

5. My pa koop ‘n selfoon. 

‘n Selfoon… 

 

 

 

Taalstruktuur en -konvensies 

Letterlike en figuurlike betekenis:   
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Letterlike taal is wanneer die woorde presies bedoel soos die woorde sê. As jy sê 

iemand se mond seep nodig, beteken dit letterlik dat sy mond gewas moet word 

omdat dit vuil is. 

Figuurlike taal is wanneer die woorde ‘n ander betekenis het as wat die woorde sê. 

As jy sê iemand se mond het seep nodig, beteken dit dat hy baie lelik praat 

(vloek). 

 

 

 

 

 

Letterlik:  Die skroewe in die plank is 

los. 

 

 

Figuurlik:  Daar is iets fout met sy 

kop, want hy doen snaakse dinge. 

 

 

 

 

 

Letterlik: ‘n Klip wat slaap. 

Figuurlik: Wanneer ‘n mens goed 

lekker slaap, dan slaap jy soos ‘n 

klip. 

 

 

 

 

 

Letterlik: Jy druk ‘n blikoopmaker in 

‘n blik se deksel om dit oop te maak. 

 

Figuurlik: Jy dwing iemand om iets te 

doen wat hy nie wil doen nie. 
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Letterlik: Om ‘n uil se vere te knip. 

Figuurlik: Jy gaan ‘n rukkie slaap. 

 

 

 

 

 

 

 

Letterlik:  Om ‘n appel met ‘n mes te 

skil. 

 

Figuurlik: Om ‘n probleem  met 

iemand te bespreek 

 

 

 

 

 

 

 

 


