
SINSLEER nr. 2



1. Wat presies is 'n bysin? 

.....................................................................................

...................................................................................(2)

2. VOTLOOI kortliks die o.s. STAPPE om 'n samegestelde 

sin te ontleed:

 2.1. Soek die ...............................................

 2.2. Trek 'n hakie voor die ....................................... of 

..................................en sluit die hakie by die eerste 

.................................... of .......................

 2.3. Ontleed die .....................................

 2.4. ....................................... die bysin/ne.



1. Wat presies is 'n bysin? 

Dit is ‘n sin wat nie op sy eie kan staan nie en wat jou meer

vertel van die hoofsin.

2. VOTLOOI kortliks die o.s. STAPPE om 'n samegestelde 

sin te ontleed:

 2.1. Soek die gesegde.

 2.2. Trek 'n hakie voor die voegwoord of betreklike 

voornaamwoord en sluit die hakie by die eerste 

punt of komma.

 2.3. Ontleed die hoofsin.

 2.4. Benoem die bysin/ne.



Ontleed die saamgestelde sinne.

Die leerders wat eksamen skryf gaan elke dag 

vroeër huis toe.

Die leerders wat eksamen skryf gaan elke dag 

vroeër huis toe.

Die leerders (wat eksamen skryf) gaan (elke 

dag vroeër huis toe.)



Die leerders (wat eksamen skryf) gaan

(elke dag vroeër huis toe.)

Hoofsin Die leerder gaan.

Gesegde gaan

Onderwerp Die leerders

Wat eksamen skryf Byvoeglike bysin

Elke dag vroeër huis toe Bywoordelike sinsnede van tyd en plek



Dit lyk asof die vraestel maklik is.

Dit lyk asof die vraestel maklik is.

Dit lyk (asof die vraestel maklik is.)



Dit lyk (asof die vraestel maklik is.)

Hoofsin Dit lyk

lyk koppelwerkwoord

asof die vraestel maklik is gesegdesin

Onderwerp Dit



Toe ons die vraestel skryf was almal 

gespanne.

Toe ons die vraestel skryf was almal 
gespanne.

(Toe ons die vraestel skryf )was almal 

gespanne.



(Toe ons die vraestel skryf )was almal 

gespanne.

Hoofsin Almal was gespanne

Gesegde was gespanne

Onderwerp Almal

Toe ons die vraestel skryf Bywoordelike bysin van tyd

Wanneer?



Hy sê dat more se vraestel moeilik is.

Hy sê dat more se vraestel moeilik is.

Hy sê (dat more se vraestel moeilik is.)



Hy sê (dat more se vraestel moeilik is.)

Hoofsin Hy sê

Gesegde sê

Onderwerp Hy

Wat?

Dat more se vraestel moeilik is voorwerpsin



Wat ek vandag geskryf het, was hanteerbaar.

Wat ek vandag geskryf het, was hanteerbaar.

(Wat ek vandag geskryf het,) was hanteerbaar.



(Wat ek vandag geskryf het,) was

hanteerbaar.

Hoofsin “Dit” was hanteerbaar.

Gesegde was

Wat? DIT

Wat ek vandag geskryf het Onderwerpsin

hanteerbaar Byvoeglike bepaling



Almal wat eksamen skryf sê dat hulle gaan

hard werk sodat hulle kan slaag.

Almal wat eksamen skryf sê dat hulle gaan

hard werk sodat hulle kan slaag.

Almal (wat eksamen skryf) sê (dat hulle gaan

hard werk) (sodat hulle kan slaag.)



Almal (wat eksamen skryf) sê (dat hulle gaan

hard werk) (sodat hulle kan slaag.)

Hoofsin Almal sê

Gesegde sê

Onderwerp Almal

Wat eksamen skryf Byvoeglike bysin

Dat hulle gaan hard werk VoorwerpsinWAT?

Sodat hulle kan slaag Bywoordelike bysin van rede



Die kinders wat toegewyd is maak seker dat 

hulle die vorige aand hard leer, omdat hulle 

die volgende dag eksamen skryf.

Die kinders wat toegewyd is maak seker dat 

hulle die vorige aand hard leer, omdat hulle 

die volgende dag eksamen skryf.

Die kinders (wat toegewyd is) maak seker (dat 

hulle die vorige aand hard leer,) (omdat hulle 

die volgende dag eksamen skryf.)



Die kinders (wat toegewyd is) maak seker (dat 

hulle die vorige aand hard leer,) (omdat hulle die 

volgende dag eksamen skryf.)

Hoofsin Die kinders maak seker

Gesegde Maak seker

Onderwerp Die kinders

Wat  toegewyd is Byvoeglike bysin

Dat hulle die vorige aand hard leer VoorwerpsinWat?

Omdat hulle die volgende dag 

eksamens skryf
Bywoordelike bysin van 

rede



Brei die onderstaande sinne uit soos gevra en skryf 
die hele sin volledig oor:

4.1. Met 'n byvoeglike bysin: Die man koop 'n koerant.

4.2. Met 'n bywoordelike bysin: Ek speel tennis.

Die man wat die bruin jas dra koop ‘n koerant.

Die man wat vining loop koop ‘n koerant.

Ek speel elke middag wanneer die son opkom tennis.

Ek speel elke oggend voordat ek eet tennis.



4.3. Verander die ONDERWERP in 'n ONDERWERPSIN:

Die vertelling is interessant.

4.4. Brei die sin uit met 'n VOORWERPSIN: 

Hy eet.

4.5. Hoekom is die BYSIN nie 'n onderwerpsin NIE: 

Wat hy vertel, glo ek nie.

Wat hy vertel is interessant.

Hy eet waarvoor hy lus is.

Daar is reeds ‘n onderwerp in die hoofsin.

Onderwerp “Ek” glo nie.


