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VAK EN GRAAD Afrikaans Huistaal Graad 10 
KW 2 OPDRAG: 1. GAAN DIE TEORIE DEUR. 

                  2. DOEN DIE AKTIWITEIT IN JOU SKRYFBOEK. 
                  3. ORDEN JOU WERK: VOORGESKREWE EN TAAL  
                      SODAT JY DIT MAKLIK KAN VIND AS JY WEER  
                      SKOOL TOE KOM. 

ONDERWERP Taalstrukture: Werkwoorde 
DOEL VAN LES Onderrig en vaslegging van die werkwoord 
BRONNE Papierbron  

Meer inligting oor die werkwoord is in jou handboek, Platinum graad 
10, beskikbaar. Bl. 101 tot 102 

 

 

INLEIDING • In vorige grade het jy geleer dat elke sin/sinsdeel ‘n werkwoord 
het. ‘n Sin kan selfs net uit die werkwoord alleen bestaan. 

• Die werkwoord dui aksie/handeling aan (Die kinders 
hardloop/speel/lag.), of beskryf ‘n toestand (Die kinders 
is/lyk baie vrolik.). 
 

INHOUD 
(KONSEPTE EN 
VAARDIGHEDE) 

1. By werkwoorde moet jy die volgende soorte werkwoorde 
en hul funksies ken: selfstandige werkwoord, 
koppelwerkwoord, hulpwerkwoord en die infinitief. 

• Selfstandige werkwoorde staan alleen, staan “self”/ 
selfstandig/op sy eie sonder die hulp van ‘n ander werkwoord. 
Voobeelde: Die kinders speel./Die seuns skop die bal./Die 
meisies lag lekker. 

• Selfstandige werkwoorde kan oorganklik of onoorganklik 
wees. Kyk weer na die voorbeeldsinne hierbo. 

o Die seuns skop die bal: die werkwoord “skop” word 
onmiddellik deur ‘n direkte voorwerp “die bal”, gevolg; die 
handeling “gaan oor” op ‘n voorwerp. In hierdie sin is die 
werkwoord dus oorganklik. 

o In die ander twee sinne word die werkwoorde “speel” en 
“lag” nie deur ‘n direkte voorwerp gevolg nie en is dus 
onoorganklik. (Let op dat lekker wyse aandui en nie ’n 
voorwerp is nie.) 

o Die selfstandige werkwoord kan ook heeltemal alleen in 
‘n sin staan bv. in ‘n bevelsin: Hardloop! 
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 Sommige selfstandige werkwoorde bestaan uit twee of meer dele: ’n 
werkwoorddeel en ’n deeltjie, bv. in+trek; op+staan. Dit word ook 
deeltjiewerkwoorde genoem. Hierdie soort werkwoorde kan skeibaar of 
onskeibaar gebruik word. 

 
Voorbeeldsinne: 
o Ons trek vandag by ons nuwe huis in. /Ons het gister by 

ons nuwe huis ingetrek. 
o Ek moet baie vroeg opstaan./ Ek staan vroeg op. /Ons het 

altyd baie vroeg opgestaan. 
o In die verlede tyd word -ge- tussen die twee dele ingevoeg. 

By onskeibare werkwoorde kan die twee dele nie deur -ge- geskei 
word nie bv. 

o Die rugbyspeler moet ‘n operasie ondergaan./Die speler het ‘n 
operasie ondergaan. 

o Die onderwysers ondersteun die leerders./Die onderwysers 
het die leerders ondersteun. 

 
• Koppelwerkwoorde koppel twee dele van die sin aanmekaar, 

staan ook alleen, maar is nie selfstandig nie. Dit moet deur ‘n 
selfstandige of byvoeglike naamwoord gevolg word. Voorbeelde: 

o Hy lyk/is/was/word vaak. (Let op dat “Hy lyk” of “Hy word” nie 
alleen kan staan nie, dit is nie volsinne soos “Hy lag” of “Hy 
eet” nie.) 

o Hy blyk/skyn die skuldige te wees./ Hy heet na sy pa 
(dieselfde naam as sy pa). 

o Ons moet voorkom dat die virus verder versprei. 
 

LEER die volgende lysie koppelwerkwoorde: is, was, word, lyk, blyk, 
skyn, heet, klink, voorkom. 

o Leerders sukkel dikwels met lyk en blyk: Gebruik die 
regte voorsetsel bv. Dit lyk asof hy siek is./Dit blyk dat hy 
siek is. 

• Hulpwerkwoorde doen presies wat hul naam sê - hulle help ander 
werkwoorde om: 

o tyd aan te dui (verlede en toekomende tyd) = hulpwerkwoord 
van tyd. 
Voorbeelde: Ek het my huiswerk gedoen. (Verlede tyd) 
Ek sal my huiswerk môre doen./Ek sal dit doen. (Toekomende 
tyd) 

o die lydende vorm uit te druk = hulpwerkwoord van vorm. 
Voorbeelde: Die inbreker word deur die hond gejaag./Die 
inbreker is deur die hond gevang. 
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Ons onderskei dus by die lydende vorm tussen die 
teenwoordige tyd (word) en die verlede tyd (is).  

• Waak daarteen om “was deur” te gebruik as die sin 
in die verlede tyd staan. Jy mag nie! 

• Dit is ook belangrik dat die werkwoorddeel laaste in 
die sin staan. ‘Die inbreker is gevang deur die hond’ is 
dus verkeerd. 

o ‘n moontlikheid of houding (ingesteldheid) uit te druk = 
hulpwerkwoord van wyse. 
Voorbeelde: Ek wil/moet/sal hierdie keer wen./ Ek mag/ 
kan/gaan al my groente eet. / Ek laat my hare doen. 
Hulpwerkwoord van wyse kan ook in die verlede tyd geskryf 
word, bv. sal/sou, wil/wou, moet/moes, kan/kon. 

• Die infinitief is die vorm van die werkwoord na“om te” en “te”. Let 
op dat die infinitief nie meer as ‘n werkwoord optree nie, 
byvoorbeeld: 

o Om te oefen is gesond. 
o Die huis is te huur 
o Swem is ook goeie oefening. (By hierdie sinsdeel is “om 

te” weggelaat, maar dit is nog steeds die infinitief. Die sin 
moet eintlik so lui: Om te swem is ook goeie oefening). 

2. Jy sal dalk sukkel om die werkwoord volledig te 
benoem. Die volgende opsomming kan jou daarmee 
help: 

 
 
Selfstandige 
werkwoord 

Oorganklike ww. 
Onoorganklike 
ww. 

ww. opgevolg deur ‘n 
voorwerp 
ww nie deur ‘n voorwerp 
opgevolg nie 

Skeibare ww. 
Onskeibare ww. 

twee dele kan geskei word. 
twee dele kan nie geskei 
word nie 

Koppelwerk- 
woorde 

Koppel met ‘n 
s.nw. of 
‘n b.nw. 

koppel 2 dele van ‘n sin bv. 
Hy word ‘n dokter. 
(s.nw) Sy is moeg. 
(b.nw.) 

 
 
Hulpwerk
- woorde 

Tyd verlede tyd / toekomende 
tyd 

Vorm gebruik word in 
teenwoordige tyd en is in 
die verlede tyd 

Wyse moontlikheid/houding 
word uitgegedruk. 

Die infinitief Werkwoord na “om te” of “te” 
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3. Leerwenke: 
Taalteorie moet soos enige ander inhoudsvak geleer word. Maak vir 
jouself lysies/ digramme en leer dit so. 

 
Om te bepaal of dit ‘n werkwoord is, kan jy die volgende toetsie doen: 

• Kan hy of sy voor die woord gebruik word (m.a.w. kan iemand dit 
doen?) of 

• Het die woord 'n verledetydsvorm? 
 

4. Hoe kan vrae oor Werkwoorde in ’n eksamen gestel word? 
(Die bespreking van vrae word aan die hand van die onderstaande  
paragraaf gedoen.) 

 

4.1. Die eenvoudigste manier waarop ’n vraag oor werkwoorde gestel 
kan word, is: Skryf die werkwoord in reë1 neer. 

 
4.2.  ‘n Makliker vraag kan ook so gestel word: Skryf die 

koppelwerkwoord in reël 1 neer. (Antwoord: lyk) 
 

4.3. ‘n Tipiese eksamenvraag kan so lui: Skryf die infinitief in reël 1 neer. 
 

Hier moet jy onthou dat die infinitief die vorm van die werkwoord na “te” of 
“om te” is. (Die antwoord is “praat” sonder die “om te”.OF om te praat, dan 
moet jy praat ONDERSTREEP) 

 
4.4. ‘n Moeiliker vraag kan só gestel word: Benoem die woordsoort 

van die onderstreepte woord in reël 2 volledig. 
 

By hierdie vraag moet jy eintlik al jou woordsoorte ken. (Om te bepaal of dit  
‘n werkwoord is, kan jy die toetsie doen: kan iemand dit doen?) So, nou weet 
jy dat dit ‘n werkwoord is, maar om dit volledig te beskryf. moet jy sê dit is ‘n 
onoorganklike werkwoord – dit word nie deur ‘n direkte voorwerp gevolg 
nie. (Die antwoord: ‘n onoorganklike werkwoord.) 

1. Dit lyk so maklik om te praat. 
2. Mense praat elke dag en om te praat, moet ons 

verskillende klanke kan maak. 
3. En al let jy dit nie op nie, moet elke deel van jou 

spraakorgane saamwerk. 
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4.5. Of ‘n vraag kan eenvoudig só gestel word: Watter soort werkwoord is 

“kan” in reël 2? 
 
By hierdie antwoord moet jy kan identifiseer dat “kan” die hulpwerkwoord is 
wat saam met die werkwoord “maak” gebruik word om ‘n moontlikheid uit te 
druk. (Die antwoord is hulpwerkwoord van wyse.) 
 

4.6. ‘n Vraag oor skeibare en onskeibare werkwoorde kan só gestel word: 
Skryf die werkwoord in die onderstreepte gedeelte van reël 3 
neer. 

 
Hierdie vraag is moeiliker omdat die 2 dele van die skeibare werkwoord nie 
langs mekaar staan nie. Jy moet dus bepaal wat die aksie hier is, met ander 
woorde, wat word gedoen? En dit is “let op” of “oplet”. Gebruik jou toetsie 
hierbo en jy sal sien dat ‘n mens” jy”/”sy” voor die werkwoord “let op” kan 
gebruik. Jy kan dit ook in die verlede tyd skryf “opgelet”. (Antwoord: let op / 
oplet) 
 

4.7. ‘n Moeiliker vraag: Gebruik die vetgedrukte 
deeltjiewerkwoord (skeibare werkwoord) in reël 3 geskei in 
’n sin van jou eie. 

 
Hou in gedagte dat die twee dele van die woord elkeen alleen moet staan 
en nog steeds sin maak. (Antwoord: Die leerders werk almal mooi saam aan 
die groeptaak. Enige soortgelyke sin.) 
 
 
 
BEWAAR AL JOU TAALNOTAS EN EKSTRA OEFENINGE VIR GR.11 EN 
12. 
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AKTIWITEIT 
1 
 

Beantwoord die onderstaande vrae in jou werkboek.f 
 

‘n Ma 1.(is/ word) gesien as die anker in elke familie en sonder haar 
kalmerende teenwoordigheid 2. kan dit moeilik gaan. 3. Daarom vier 
ons by Kuier elke jaar ons moeders en ma-figure in ons lewens. 
 
4. Sy is die een wat  rigting aanwys in jou lewe en 5. by vanjaar se 
Moedersdagfunksie word sy vereer. 6. Om te oorleef het ons haar 
nodig. Sy is die een wat deur al die storms in haar lewe staande 7. 
bly, die kaptein wat ons skip veilig deur die storms stuur. 

 
1. Kies die korrekte werkwoord uit dié tussen hakies en skryf dit neer. 
2. Benoem die werkwoord volledig. 
3. Skryf die werkwoord in die onderstreepte sin neer. 
4. Gebruik die onderstreepte werkwoord as ‘n skeibare werkwoord in ‘n sin. 
5. Skryf die skuinsgedrukte deel van die sin oor in die toekomende tyd. 
6. Skryf die infintief by sin nr.6 neer. 
7. Watter soort werkwoord is die onderstreepte woord? 
8.  Skryf ‘n oorganklike selfstandige werkwoord uit die laaste sin in die 

paragraaf neer. 
 

AKTIWITEIT 2 
 

Doen die volgende oefeninge in jou werkboek. 
PLATINUM: Doen no. 2 en 3 op bl. 334. 
                     Doen no. 5 en 7 op bl. 335 
 
 
 
GR.10’S 
1.  Sorg asb. dat jy die verskillende terme ken anders kan jy nie ‘n vraag  
     beantwoord nie. 
2.  Jy het nou meer tyd as gewoonlik. Fokus op jou spelling en woordorde. Dit  
     is baie belangrik vir die volgende twee jaar. 
3.  Jy moet nou die roman uit jou kop ken!! 
 
Toewyding en deeglike beplanning in al jou vakke is baie belangrik! 
Ek hoop daar is elke dag, ten spyte van die omstandighede in die land en 
dalk by jou huis, ‘n glimlag op jou gesig en dat jy die klein dingetjies 
waardeer. 
 
Kyk mooi na jouself.  
Juf. Gillespie 
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