
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAAD 7 

   NATUURWETENSKAP 

   KWARTAAL 2 

  WERKBOEK 3 

VIR TWEE WEKE 

              

NAAM EN VAN______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

                                 WEEK 3- BOEK 3 en 4 

                                            DELTA PRIMéRE SKOOL 

               NATUURWETENSKAP 

                    KWARTAAL 2- MATERIE EN MATERIALE  

                                            

 

    NAAM EN VAN _____________________    DATUM: _________________ 

   GRAAD: 7__   

    _________________________________________________________________________________                                            

 

Weggooi van die materiaal 

Wanneer ons die materiale klaar gebruik het, gooi ons dit dikwels weg. 

Die dinge wat ons weggooi,  beland in  . 

Wat is ŉ opvullingsterrein? 

 

Die gat word met ŉ spesiale 
materiaal gevoer wat verhoed dat 

die besoedeling tot in die grond 

deursypel. Die opvullingsterrein mag 

ook nie te hoog opgevul word nie. 
 
 

Daar is egter ŉ paar probleme met 
opvullingsterreine: 

• Ná ŉ ruk verswak die voering, wat 

beteken die besoedeling kan in 

die grond sypel. Dit lei tot 

  . 

• Baie opvullingsterreine is 

onwettig. Mense vind bloot ŉ plek 

en grawe ŉ gat daar sonder om dit 

te voer. Dit lei tot 

  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŉ Opvullingsterrein 

• Dikwels vul mense die opvullingsterrein tot ŉ groot hoop. Wanneer dit reën, loop die 

besoedelstowwe oor, wat lei tot  . 

Hoekom is grondbesoedeling ŉ probleem? 

 

Waterbesoedeling het ŉ impak op plante en diere wat afhanklik van hierdie besoedelde water is. Baie van 

hierdie plante en diere sal doodgaan van hierdie besoedeling. 

Die diere wat afhanklik is van hierdie plante vir kos en skuiling en van hierdie diere vir kos, sal ook 

benadeel word. Hulle het nou minder skuiling en kos, en party van hulle sal ook doodgaan. Dit lei tot ŉ 
wanbalans in die ekostelsel. 

Wanneer ons sintetiese materiaal weggooi, neem dit baie lank om te ontbind, en gevaarlike chemikalieë 

word vrygestel wanneer dit ontbind. Dit hou ŉ groot gevaar vir die omgewing in. Party sintetiese 
materiale is skadeliker as ander. Batterye is byvoorbeeld vol giftige materiaal. Batterye moet in spesifieke 

blikke vir batterye weggegooi word. Die munisipaliteit hanteer dit dan as giftige afval en gooi dit in 

blikke met ŉ spesiale voering. 
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Idees vir die vermindering van omgewingsimpakte wanneer goed in jou huis 
weggegooi word 

Koop duursame produkte. Moet byvoorbeeld nie ŉ weggooibare plastiekbottel koop nie, maar eerder 

een wat jy oor en oor kan gebruik. 

Probeer items herstel voordat jy dit weggooi. Onthou dat jy dit dalk vir iemand anders kan gee om 

reg te maak as jy dit nie wil doen nie. 

Koop items wat jy weer kan gebruik. Gebruik gewone keramiekborde, en nie weggooibare borde nie. 

Gebruik behoorlike eetgerei, nie dié van plastiek nie. Pak skooletes in herbruikbare houers met deksels. 

Gebruik toestelle wat ingeprop word eerder as dié wat met batterye werk. As jy batterye moet gebruik, 

maak seker dat jy herlaaibare batterye gebruik. 

Koop items wat jy kan herwin. Baie winkels het herwinningsblikke, ook spesiale 

blikke vir batterye. Die meeste skole het ook herwinningsblikke vir papier. Wees op die 

uitkyk vir verpakking met ŉ teken wat soos die een hier onder lyk, wat beteken dit kan 

herwin word (bv. glaskoffieflesse en party plastiekbottels): 

Vermy oortollige verpakking. Moet byvoorbeeld nie koekies in klein pakkies koop 

nie; koop eerder die groter weergawe waarvoor minder plastiek gebruik is om meer koekies te verpak. 

Onthou dat hier ŉ kompromis betrokke is – koop net soveel as wat jy gaan gebruik. Dit help nie jy koop 

in groot maat as jy party van die kos gaan weggooi nie. Groter groottes verminder die hoeveelheid 

verpakking, maar kleiner groottes verminder die afval. 

Koop ŉ komposblik en gooi dinge soos eierdoppe en oorskiet van jou vrugte en groente daarin. Jy kan 

dan die kompos in jou tuin gebruik. 

Verminder giftige afval deur net verf, insekdoders en ander giftige materiale in die hoeveelhede wat jy 

benodig te koop, of deur dit met ander te deel. Kies altyd die niegitfige opsie, indien moontlik. 

 
Sortering en herwinning van materiaal 

Almal is daarvoor verantwoordelik om hul afval op die korrekte manier weg te gooi. Ons het reeds 

bespreek dat ons: 

• Ons afval moet verminder, bv. deur produkte te koop waarvoor minder verpakking gebruik is, 

• Materiaal moet hergebruik, waar moontlik, 

• Geskikte materiaal moet herwin, en 

• Skadelike materiale soos batterye en elektroniese onderdele op ŉ 
verantwoordelike manier moet weggooi. 

Let op dat daar ŉ groot verskil is tussen hergebruik en herwin. 
Wanneer ons hergebruik, verander ons nie die materiaal nie. Jy koop 

ŉ waterbottel en hergebruik dit deur dit weer met water vol te maak. 
Wanneer ons herwin, verander die materiaal. Jou plastiekbottel word 

dan herwin om plastieksakke te maak. 

Materiale wat herwin kan word, sluit in: 
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Daar is mense wat ŉ bestaan daarvan maak om herwinbare materiaal te versamel en dit aan 
terugkoopsentrums te verkoop. Skole kan ook geld verdien deur herwinbare afvalmateriaal aan 

herwinningsmaatskappye te verkoop. 

Glas en metaal kan oor en oor herwin word. Papier kan ongeveer sewe keer herwin word. 

Die herwinning van plastiek is baie belangrik want: 

 

 

 

Daar is verskillende soorte plastiek. Vervaardigers gebruik spesiale kodes wat hulle op plastiek druk om 

dit makliker te kan sorteer. Hier onder is ŉ paar voorbeelde: 
 

Herwinningskode vir plastiek Soort plastiek 
 

 

 
 

Poliëtileen – hoofsaaklik gebruik vir waterbottels en 

kosverpakking 

 

 

 
 

Hoëdigtheid-poliëtileen – gebruik in plastieksakke en bottels vir 

skoonmaakmiddels en skoonheidsmiddels 

 

 

 

 
Polistireen – gebruik in weggooibare koppies en borde 

Die hoeveelheid afval wat ŉ persoon per dag voortbring, is ongeveer  kg. 

Dink jy die hoeveelheid afval wat per dag per persoon voortgebring word is hoër in ontwikkelde of in 

ontwikkelende lande? Verduidelik. 

 

 

In Suid-Afrika word ongeveer 70% metaal, 60% papier, 25% glas en 17% plastiek herwin. 

Dink jy meer afval word in ontwikkelde of in ontwikkelende lande herwin? Verduidelik. 
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Die skeiding van  mengsels 

Suiwer stowwe en mengsels 

Jy het reeds geleer dat: 

• Materiaal materie is wat ons gebruik om iets wat vir ons nuttig is, te maak of te doen. 

• Ons ŉ materiaal vir ŉ sekere taak kies op grond van die materiaal se eienskappe. 

Materie en materiaal kan van suiwer stowwe of mengsels van stowwe gemaak word. 

Wat is ŉ suiwer stof? 

 

 

ŉ Koperarmband wat net van koper gemaak is, is ŉ suiwer stof. ŉ Glas water wat net water bevat, is ŉ 
suiwer stof. 

In albei gevalle is dit ŉ suiwer stof omdat  . 

Wat is ŉ mengsel? 

 

 

Wanneer ons twee stowwe meng om ŉ mengsel te vorm, beweeg die deeltjies van een stof tussenin die 
deeltjies van die ander stof. 

Die deeltjies van die mengsel verbind nie, wat beteken dat die deeltjies weer van mekaar geskei kan 

word. 

Daar is twee soorte mengsels: heterogeen en homogeen. 

Heterogene mengsels 

Wat is ŉ heterogene mengsel? 

 

 

Homogene mengsel 

Wat is ŉ homogene mengsel? 

 

 

Hoe kan ons die deeltjies in ŉ mengsel skei, ongeag of dit heterogeen of 

homogeen is? 
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Huiswerk 7 

1. Stel ŉ paar stukke gereedskap voor wat in die kombuis gebruik kan word om mengsels te skei en 

verduidelik wat geskei word. 

 

 

 

2. Besluit of die volgende mengsels of suiwer stowwe is: 

a. Suiwer water    

b. Kraanwater    

c. Soutwater    

d. Koekdeeg    

e. Lug    

f. Goud    

g. Sout    

3. Kyk na die volgende diagramme en besluit watter is mengsels en watter is suiwer stowwe. Gee ŉ 
verduideliking vir elkeen. 

Stof Suiwer stof of mengsel Verduideliking 
 

 

Suikerblokkies 

  

 

 

Vrugteslaai 

  

 

 

Staalstawe 

  

 

 

Gemengde kruie 

  

 

 

Kopersulfaat 

  

 

 

Koppie koffie 
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Metodes van fisiese skeiding 

Handsortering 

Ons kan handsortering gebruik om ŉ mengsel te skei wat bestaan uit vaste 
deeltjies van verskillende groottes, kleure, teksture of vorms. Handsortering is 

goedkoop en maklik, maar wat is ŉ groot nadeel daarvan? 
 

 

Voorbeelde van handsortering: 

• Nadat ŉ skaap geskeer is, moet die dorings en stokke uit die skeerwol 

verwyder word. 

• Voordat vrugte verpak en na winkels gestuur word, moet dit volgens 

grootte en gehalte met die hand sorteer word. 

 

 
Handsortering 



8 

 

Sif 

Ons kan ŉ mengsel van vaste stowwe met deeltjies van verskillende groottes skei deur dit te sif. ŉ Sif het gaatjies 
wat almal dieselfde grootte is. Wat is die doel van hierdie gaatjies? 

 
Voorbeelde van sif: 

• Bouers sif sand om klippe en ander onsuiwerhede daarvan te skei voordat hulle die sand gebruik om pleister te 

maak. 

• In myne word siwwe gebruik om deeltjies wat goud bevat en wat verskillende groottes is, te skei. 

Filtrasie 

Ons gebruik filtrasie om ŉ onoplosbare vaste stof van ŉ vloeistof te skei. Ons gebruik ŉ filter wat die 
vloeistof deurlaat, maar die vaste deeltjies laat agterbly. 

Wat beteken dit as iets onoplosbaar is? 

____________________________________________________________________ 
 

Is suiker oplosbaar of onoplosbaar in water?       

Is sout oplosbaar of onoplosbaar in water?      

Is suiker oplosbaar of onoplosbaar in olie?      

Is sout oplosbaar of onoplosbaar in  olie?    

Is sand oplosbaar in water?    

In watter van bostaande voorbeelde kan ons filtrasie gebruik om die mengsel te skei? Gee ŉ rede. 
 

 

 

 

Sand is onoplosbaar in water. Ons kan ŉ tregter en filtreerpapier gebruik om die water van die sand te 

skei. Filtreerpapier is ŉ materiaal met baie klein spasies wat die waterdeeltjies deurlaat, maar nie die 

sanddeeltjies nie. 

Voorbeelde van filtrasie: 

• Wanneer ons water filtreer, bly sekere minerale agter. 

• Koffiemakers gebruik ŉ filter om die koffiemoer uit die water te hou. 

• ŉ Teesakkie tree soos ŉ filter op om die teeblare in die teesakkie agter te laat. 
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Huiswerk 8 

Lees die volgende en beantwoord die vrae wat daarop volg: 

Hoe filtreer moeraslande skadelike stowwe? 

Michigan Environmental Education Curriculum, Wetland Ecosystem 

Skadelike stowwe beland dikwels in 
waterliggame soos strome, riviere, damme 
en mere. Fabrieke stort giftige chemikalieë 
daarin, of reënwater vervoer skadelike 
plaagdoders of diere-uitskeidings van plase 
af. Hierdie skadelike stowwe kan negatiewe 
gevolge vir die natuurlewe hê wat in hierdie 
waterliggame woon. Hierdie stowwe kan 
ook by die grondwater insypel, waar mense 
se drinkwater vandaan kom! 

Hoe help moeraslande hiermee? 
Moeraslande verminder die hoeveelheid van 
hierdie skadelike stowwe wat by strome, 
riviere, damme of mere invloei deur soos ŉ 
filter op te tree om die skadelike stowwe te 
filtreer. Wanneer hierdie stowwe in ŉ 
moerasland vloei, voordat dit die 
waterliggaam bereik, neem 

moeraslandplante baie van hierdie skadelike 
stowwe in hul wortels op en verander 
dit na minder skadelike stowwe voordat 

dit weer na die waterliggaam vrygestel 
word. Skadelike stowwe word ook in die 
moeraslandgrond begrawe, waar bakterieë 
en ander mikro-organismes die stowwe 
afbreek sodat dit nie meer skadelik is nie. 

Kom ons sê byvoorbeeld daar is twee plase 
– albei langs ŉ meer. Op een van die plase 
is daar ŉ moerasland langs die meer. Op 
die ander plaas is daar nie een nie. Watter 
plaas, dink jy, gaan meer skadelike stowwe 
in die meer vrystel – die een met die 
moerasland, of die een daarsonder? 

ONTHOU! Moeraslande kan ŉ beperkte 
hoeveelheid skadelike stowwe hanteer en 
kan net sekere stowwe minder skadelik 
maak. Dit is dus belangrik om te onthou dat 
alhoewel moeraslande skadelike stowwe 
baie goed filtreer, ons steeds versigtig moet 
wees en baie min van hierdie stowwe in ŉ 
moerasland of enige ander ekostelsel moet 
vrystel. 
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1. Verduidelik in jou eie woorde hoe moeraslande as natuurlike filters optree. 

 

 

 

 

 

2. Verduidelik hoekom moeraslande belangrik vir mense is. 

 

 

 

 

 

 

Magnetisme 

Ons kan magnetisme gebruik om ŉ magnetiese stof van ŉ niemagnetiese 

stof te skei. ŉ Magneet kan yster, kobalt en nikkel aantrek. Dit is omdat 
yster, kobalt en nikkel magnetiese elemente is. 

Staal is magneties omdat    

Voorbeelde van die gebruik van magnete: 

• Magnete word gebruik in herwinning om magnetiese voorwerpe uit 

huishoudelike afval te verwyder. 

• Wanneer yster ontgin word, word magnete gebruik om die yster uit te 

haal. 

Verdamping 

 

 
Magnetisme 

Sekere vaste stowwe los in ŉ vloeistof op. Suiker los byvoorbeeld in water op. In ŉ oplossing van suiker en 

water kan mens nie die suiker van die water onderskei nie. 

Wat is ŉ oplossing? 

 

Die vaste stof wat in die vloeistof opgelos word, word die  genoem. 

Die vloeistof waarin die vaste stof opgelos is,  word die                            

genoem. 

Ons kan nie filtrasie gebruik om ŉ oplossing te skei nie. Hoekom nie? 
 

 

Ons kan wel verdamping gebruik om die opgeloste stof uit die 
oplossing te haal. Ons moet die oplossing verhit. Water sal kook en in die 

atmosfeer ontsnap. Die suiker sal agterbly. 
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Voorbeeld van verdamping: 

• By myne word besoedelde water na ŉ spesiale dam gestuur. Die water verdamp uit die dam en die 

slegte chemikalieë bly agter. 

Distillasie 

Wanneer iets verdamp, gaan die  verlore. Ons gebruik distillasie om sowel 
die opgeloste stof as die oplosmiddel van ŉ oplossing te verkry. 

Wat is distillasie? 

 

 

 

Wat is kondensasie? 

 

 

 

As jy soutwater in ŉ pot verhit en die deksel opsit, sal die water uit die pot verdamp en op die deksel 

kondenseer. Distillasie is ŉ soortgelyke proses. 

Ons kook die water in die fles aan die linkerkant. Die water verdamp tot bo in die fles. Dit kan nêrens 

anders as deur die buis gaan nie. Wanneer dit in die buis is, koel dit af en kondenseer weer tot vloeibare 

water, en vloei in die beker aan die linkerkant. Nadat al die water verdamp het (en oorbeweeg het na die 

beker aan die regterkant), bly die suiker agter in die fles aan die linkerkant. 

 

Distillasieproses 

Ons kan ook distillasie gebruik om ŉ oplossing van twee vloeistowwe te skei. Die vloeistowwe moet 

egter verskillende  hê. 
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Kom ons kyk na ŉ mengsel van etanol en water as ŉ voorbeeld. Die kookpunt 
van water is 100 °C. Die kookpunt van etanol is 78 °C. Hoe sal die 
distillasieproses werk om die twee te skei? 

 

 

Voorbeelde van distillasie: 

• Soutwater word deur distillasie in vars water omskep. 

• Wanneer olie uit die grond gehaal word, staan dit as ruolie bekend. Verskillende vorme van 

brandstof, soos petrol en diesel, word deur distillasie van ruolie geskei. 

• Alkoholiese drankies word deur distillasie gemaak. Die alkohol word van die res van die 

mengsel afgekook en in ŉ gekonsentreerde vorm opgegaar. 

 
Huiswerk 9 

Watter metode sal jy gebruik om die volgende mengsels tot suiwer stowwe te skei? Verduidelik 

hoekom jy die metode gekies het. Verduidelik dan die metode. 

1. Sand in water 

Metode:    

Hoekom jy hierdie metode gekies het:    Verduideliking van wat gebeur: 

 

2. Suiker in water 

Metode:    

Hoekom jy hierdie metode gekies het:    Verduideliking van wat gebeur: 

 

3. Rys en droëbone 

Metode:    

Hoekom jy hierdie metode gekies het:    Verduideliking van wat gebeur: 

 

4. Meel en suiker 

Metode:    

Hoekom jy hierdie metode gekies het:    Verduideliking van wat gebeur: 

 

5. Stukkies yster en hout 

Metode:    

Hoekom jy hierdie metode gekies het:    Verduideliking van wat gebeur: 

 

 


