
 
VAK EN GRAAD Afrikaans Huistaal Graad 11 
KW 2  OPDRAG: 1.  Gaan die teorie deur. 

                   2.  Doen die aktiwiteit in jou skryfboek. 
                   3.  Orden jou aktiwiteite: voorgeskrewe en taal – hou  
                        alles bymekaar sodat jy dit maklik kan vind as jy   
                        weer by die skool is. 
                   4.  Bewaar ook die taaloefeninge vir jou gr. 12-jaar. 
 

ONDERWERP Taalstrukture: Die byvoeglike naamwoord (b.nw.) 
DOEL VAN LES Onderrig en vaslegging van die byvoeglike naamwoord, want dit word 

baie in die Nasionale vraestelle gevra. 
BRONNE Papierbron  

Meer inligting oor die byvoeglike naamwoorde en ander 
taalstrukture is beskikbaar in die groen afgerolde boek by die 
taalafdeling. 
Handboek: Platinum gr. 11 

 

INLEIDING 1. In die vorige grade het julle geleer dat woorde in 
woordsoortgroepe opgedeel kan word. 

2. Woordsoortgroepe het sekere eienskappe. Dit is belangrik 
dat jy die woordsoorte in die eksamenvraestel moet kan 
identifiseer. Daarom help die eienskappe van die byvoeglike 
naamwoord jou om hierdie woordsoort te identifisieer en dan 
jou eie byvoeglike naamwoord te kan vorm as ‘n ander 
woordsoort aan jou gegee sou word. Om woordsoorte goed te 
verstaan, sal jou ook help om later sinsontleding te kan doen. 
 
Die byvoeglike naamwoord se eienskappe is: 

o Beskryf 'n eienskap van 'n selfstandige naamwoord of 
voornaamwoord. Brei die selfstandige nw. uit/ vertel meer 

o Die byvoeglike naamwoord kan verbuig word – eindig dan 
altyd op ‘n -e bv. mooi - mooie 

o Die byvoeglike naamwoord het trappe van vergelyking – 
mooier, mooiste 

o Die byvoeglike nw. het intensiewe vorme - popmooi 
o Die byvoeglike nw. kan letterlik (denotatief) of figuurlik 

(konnotatief) gebruik word, byvoorbeeld: ‘n arm man 
(denotatief) of die arme man (konnotatief) 

o Die woorde tree op in vaste verbindinge. Dit word altyd 
saam met ‘n selfstandige nw gebruik byvoorbeeld: inheemse 
bome, n voldonge feit, ‘n onbegonne taak. 
 

 



 

 

 
INHOUD 
(KONSEPTE EN 
VAARDIGHEDE) 

1. By die byvoeglike naamwoord moet jy weet daar is ‘n 
attributiewe byvoeglike nw. en ‘n predikatiewe 
byvoeglike nw. 

o ‘n Attributiewe b.nw. 
Kenmerk: staan altyd VOOR die selfstandige nw. 
Byvoorbeeld: Die nederige vrou doen alles vir haar siek 
man. 

o Predikatiewe b.nw. 
Kenmerk: Dit staan NA die selfstandige naamwoord. Dit volg 
gewoonlik ná ’n koppelwerkwoord (die rok is kort; die gehoor 
is opgewonde; Dit raak/ word/ is/lyk donker 
Byvoorbeeld: Die vrou is nederig en haar man is siek. 

 
2 By trappe van vergelyking is daar reëls wat jy moet KEN. 

 
Stellend Vergrotend Oortreffend 
moeg moeër moegste 
snaaks snaakser snaaksste 
interessant interessanter interessantste 
interessante meer interessant Mees interessante 

 
In die meeste gevalle: 

o Vergrotend = woord + er en Oortreffend = woord + ste 
o Woorde wat in die stellende trap op e-uitgang eindig, kry 

meer en mees in die vergrotende en oortreffende trap 
o Gee net die antwoord; die eerste een word nagesien 
o Jy moet die antwoorde korrek spel, bv. woesste [wanneer 

‘n word in die stellende trap op ‘n -s eindig, sal dit altyd 
in die oortreffende trap ‘n dubbel -s wees.] 

o Die grootste taalfout is om vir ‘n woord ‘n dubbele trappe 
van vergelyking te gee. (meer belangriker, mees 
belangrikste, mees interessantste, meer bekender) is 
verkeerd. XXXXXXXXXXXXX 
Onreëlmatige trappe van vergelyking 

 
Stellende Vergrotende Oortreffende 
graag liewer (die) graagste 
bietjie/weinig minder (die) minste 
kwaad kwater (die) kwaadste 

 
         3. Intensiewe vorme/ Versterkte vorm van ‘n woord 

 Intensiewe vorme is byvoeglike naamwoorde in   
die versterkende graad. 

 Moenie verwar met trappe van vergelyking nie! 
 



 

 

 
Onthou: Ons skryf hierdie vorm altyd vas (as een woord), 
behalwe by wawyd oop, nugter wakker en wawyd wakker. 
Skryf jou antwoord só neer dat die nasiener nie moet twyfel of 
dit los of vas geskryf is nie.  

o Voorbeelde: doodhonger; wondermooi; hemelhoog; 
plankdun; rietskraal; windskeef; broodnodig; propvol; 
stampvol; dolgelukkig; engelrein. (NB! bitter kan nie 
gebruik word vir die intensiewe vorm nie! XX) 

o Skenk aandag aan die verboë vorm, bv. ’n hemelhoë boom. 
 

 Verboë vorm van die byvoeglike nw. (Hoekom 
verbuig ons ‘n woord?) 

o om korrek in ‘n sin te pas bv. nuwe bome 
o om emosie/gevoelens aan te dui bv Dit was ‘n kwade dag, 

warme ontvangs, koele ontvangs 
o dui letterlik en figuurlik aan bv. jou dure plig. 

 
Byvoeglike naamwoorde word hieronder saam met 
’n spesifieke selfstandige nw. gebruik. Jy moet 
soveel as moontlik van hierdie uitdrukkings LEER: 
Die atleet verkeer in blakende gesondheid. (goeie) 
Die arbeiders werk in die felle hitte.(baie erg) 
Die pasiënt verkeer in 'n bedenklike toestand. (swak) 
Ek verlang baiekeer na my prille jeug. Nou 
praat jy darem loutere onsin (twak). Dit 
was ‘n infame leuen. 
Dit was werklik ‘n kostelike grap. (snaakse vertelling). 
Wie het die gruwelike moord gepleeg?  
Almal het die opwindende wedstryd geniet. Ek 
het nie gehou van sy bitsige antwoord nie. 
Vir die flukse leerling lê 'n rooskleurige toekoms voor. 
Hulle span het ‘n verpletterende nederlaag gely. 
Milde reën het oor ons distrik uitgesak. (baie) 
Ons vrees nie die naderende eksamen nie. 
Sy poging was ‘n volslae mislukking. (heeltemal) 
Daar het ons ‘n gulle ontvangs gehad (hartlike) 
Dit was 'n gulde geleentheid om vir hom te sê wat ek 
daarvan dink. 
Piet is voorwaar 'n gedugte teenstander. (sterk) 
Dat die son opkom, is 'n alledaagse verskynsel. 
Om die ou motor weer aan die loop te probeer kry, is 'n 
onbegonne taak. 
Die arbeider kla oor sy karige loon. (min) 
Dit is my oorwoë mening; ek het die saak goed oordink. 
Dat dit vanaand gaan reën, is 'n voldonge feit. 



 

 

 

Sy besigheid het met rasse skrede (baie) gegroei. 
Op die oomblik is daar ‘n nypende tekort aan piesangs. 
Fanie en Chris is geswore vriende (vyande). 
Die bestuurder het 'n persoonlike onderhoud met die 
applikant gereël. 
Daardie man is 'n verstokte sondaar (oujongkêrel). 
Die ou boemelaar dra verslete klere. (oud; stukkend) 
Die atleet hardloop gemaklik teen die skotige 
(geleidelike) opdraand uit. 
Hy sal nog boet vir sy onbesonne daad. 
Dis net deur sy taaie volharding dat hy soveel welslae 
behaal het.(baie moeite) 
Dit is ’n dubbelsinnige antwoord.(twee) 
 

      Hoe kan vrae oor die byvoeglike naamwoord in ’n 
eksamen gestel word? 

Vrae kan op die volgende maniere gestel word: 
• Benoem die woordsoort / Benoem die byvoeglike 

naamwoord volledig. 
• Gebruik die onderstreepte woord as ’n attributiewe/predikatiewe 

byvoeglike naamwoord in ’n sin van jou eie. 
• Vorm ’n intensiewe byvoeglike naamwoord van … 
• Gee die oortreffende trap van vergelyking van… 
• Gee die korrekte byvoeglike naamwoord wat in die vaste 

verbinding in onderstaande sin gebruik word. 
• Waarom word die vergrotende trap herhaaldelik in die opskrif 

gebruik? 
• Gee die betekenis van die byvoeglike naamwoord in ‘n 

verduidelikende sin. 
• Gebruik die onderstreepte byvoeglike naamwoord as ‘n bywoord in 

‘n sin. Indien nodig, mag die woord verbuig word. 
           Let Wel: Alle antwoorde moet korrek gespel word. 

 
 Foute wat leerders in eksamenvrae oor 
byvoeglike naamwoorde begaan: 

• Leerders wat nie die begrippe leer nie, raak verward in die 
eksamen. 

• Indien leerders byvoeglike naamwoorde moet vorm, neem 
hulle nie die konteks van die sin nie in ag nie. Onthou: Jou 
antwoord moet in die sin pas.  

• Die leerders kan nie die woorde korrek spel nie. 



 

 
 

AKTIWITEIT  OPDRAG: Beantwoord die onderstaande vrae wat soortgelyk is 
aan die eksamenvrae wat in die NSS- Vraestel 1 van 2015 tot 
2019 gestel is, in jou werkboek. 
 
KYK MOOI WAT GEVRA IS!! Onderstreep die kernwoorde van 
die vraag. 
 
1. Vorm ‘n attributiewe byvoeglike naamwoord van spaar en 

gebruik dit in verhelderende sin. 
2. Gee die vergrotende trap van vinnigste en gebruik dit in ‘n 

verduidelikende sin as ‘n predikatiewe byvoeglike naamwoord. 
3. Gee die intensiewe/versterkte vorm van vinnig. 
4. Gebruik die woord helder in sy konnotatiewe vorm in ‘n 

verduidelikende sin. Die word moet verbuig word. 
5. Gee die intensiewe vorm van skoon. 
6. Gee die korrekte vorm van die woord tussen hakies: 

Dit is ons (duur) plig om water te bespaar. 
7. Gee die oortreffende trap van belangrike 
8. Gee die korrekte vorm van bar en gee die betekenis daarvan: 

Water is belangrik vir die (bar) grond. 
9. Gebruik die intensiewe vorm van die woord nodig in ‘n 

verduidelikende sin. 
10. Is belangrike (in die onderstaande sin)‘n attributiewe of 

predikatiewe b.nw.? Verduidelik waarom jy so sê. 
Dit is belangrike inligting. 

11. Skryf die byvoeglike naamwoord in die onderstaande sin neer en 
sê of dit attributief of predikatief is. 
“Moenie die skottelgoed onder ‘n lopende kraan afspoel nie” 

12. Verduidelik die betekenis van die byvoeglike naamwoord 
in die onderstaande vaste verbinding: 
“Die felle hitte laat ‘n mens swak voel” 

13. Gee die intensiewe vorm van swak in die onderstaande 
sin: Soms voel ’n mens (swak). 

14. Vorm ‘n byvoeglike naamwoord van die woorde tussen 
hakies om die vaste uitdrukking te voltooi: 
Dit is ’n (wat nie gedoen kan word nie) taak. 

15. Gebruik die woord swaar in ‘n figuurlike / konnotatiewe 
betekenis in ‘n verduidelikende sin. 

 
 
 
FINALE OPDRAG: BAIE BELANGRIK!!!! 
 
KEN JY DROOMDELWERS UIT JOU KOP?????????? 


	o ‘n Attributiewe b.nw.
	o Predikatiewe b.nw.
	In die meeste gevalle:
	Onreëlmatige trappe van vergelyking

	Verboë vorm van die byvoeglike nw. (Hoekom
	onbegonne taak.
	Hoe kan vrae oor die byvoeglike naamwoord in ’n

	Let Wel: Alle antwoorde moet korrek gespel word.

