
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAAD 7 

   AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL 

   KWARTAAL 2 

  WERKBOEK 1 

              

 

NAAM EN VAN______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                               WEEK 1 
                                               DELTA PRIMéRE SKOOL 

                       HERSIENING 

   EERSTE ADDISIONELE TAAL 

                    BEGRIPSTOETS  

 

    NAAM EN VAN _____________________          DATUM: _________________ 

   GRAAD: 7__   

                                                                                                      

 

Instruksie: 

 Lees die onderstaande leesstuk en beantwoord die vrae wat volg 

 Beantwoord alle vrae in hierdie werboek: 

Die emmer met die gaatjie 
 

 

 

 

 

1. Eendag, lank, lank gelede was daar ‘n nare monster wat in die bos gewoon 
het. ‘n Dogtertjie met die naam Mamela het altyd in die bos gespeel. Elke dag, net 
voor middagete, het haar ouma vir haar gesing: “Eet pampoen om BLINK hare te 

kry, eet wortels en kyk hoe goed SIEN jy! 

Boontjies, mielies, vleis en beet, heerlike kos vir my kind om te eet!” Dan 
hardloop Mamela huis toe om te gaan eet. Maar op ‘n dag, toe sy terug hardloop, vang die nare 
monster haar. Sy skree: “Help! Help!” Maar niemand hoor haar nie. Die monster stop haar in die 

sak. Hy loop verder en skree met sy harde stem vir Mamela: “Sing vir my!” Mamela is baie bang. 
Sy sing saggies. 

 
2. Die monster stap verby ‘n huisie. Hy ruik lekker kos. Skielik is die monster baie, baie honger. Hy klop 

aan die deur. Klop! Klop! “Ek ruik lekker kos. Ek is baie honger. Ek wil kos hê!” grom hy. ‘n Vrou 
met grys hare maak die deur oop. Dis Mamela se ouma. Sy hoor iemand wat saggies in die sak sing. 

Dis Mamela se stem! Sy sê vriendelik: “Goed, Monster, ek sal vir jou kos gee. Maar jy moet ‘n bietjie 
wag. Die vleis kook nog, dis amper lekker sag!” Die monster sê: “Goed ek sal wag, want ek hou van 
my vleis sag. Maar ek is baie dors. Ek wil noú water hê!” Mamela se ouma maak gou ‘n plan. Sy gee 
vir die monster ‘n emmer met ‘n gaatjie in en sê: “Gaan haal water in die rivier.” Die monster los die 

sak net daar en hardloop rivier toe  met die emmer om water te kry. 

 
3. Die monster sukkel met die emmer. Die water lek vinnig uit! Hy skep en 

skep. Hy drink later die bietjie water wat in die emmer is alles op. Intussen 

red Mamela se ouma haar gou uit die sak. Mamela kruip agter ‘n boekrak 
weg. Mamela se ouma sit giftige slange in die monster se sak en bind dit 

toe. Toe die monster terugkom, eet hy al die sagte vleis op. Daarna gryp hy 

sy sak! Hy storm by die huis uit, sonder om te groet. Hy sê nie eens dankie 

nie. 

 

 



 

 

By die grot besluit hy om Mamela vir nagereg te eet. Hy lek sy lippe af. Toe hy die 

sak oopmaak, pik die giftige slange hom. “Ahhh! Ahh Ek is klaar!” gil hy. 
 Na’n rukkie is hy dood. 

 

4. Mamela en haar ouma het daarna gelukkig en veilig in die bos gewoon. 

Onbekend 

Vrae: 

1.1 Wat is die Titel van die storie? 

  

1.2 Noem 3 karakters wat in die storie speel. 

 

a)    b)     

 

c)   

 

Omkring die regte antwoord 

 

1.3 In die bos het ‘n .............. monster gewoon. (par.1) 

A gawe 

B nare 

C mooi 

D rowwe  

 

 

1.4 Wat is die dogtertjie se naam? 

A Mamela 

B Martha 

C Marlize 

D Mamazel 

 

 

1.5 Ouma het ..........in die sak gesit. 

A slange 

B wurms 

C spinnekoppe 

D slakke 



 

1.6 Vervang elke sin met die korrekte woord uit die begriptoets sodat die sin WAAR is. 

a) Mamela se oupa red haar uit die sak uit. (par.3)  

____________________________________________________________ 

 

b) Die monster hardloop verby ‘n huisie waar hy lekker kos ruik. (par. 2) 

 

 

c) Mamela se ouma hoor iemand wat hard in die sak sing. (par. 2) 

 

 

 

 

  
 

 

1.7 In par. 1 word van verskeie groentes gepraat. Skryf enige twee neer. 

  
 

 

 

 

Omkring die regte antwoord. 

 

1.8 By die grot besluit die monster om Mamela te eet as: 

 

i. middagete 

ii. ontbyt 

iii. nagereg 

iv. hoofgereg  

 

 

1.9 Mamela se ouma gee vir die monster ‘n emmer met ‘n...................................... in: 

 

i.  slang 

ii. gaatjie 

iii. dogtertjie 

iv. bos              

 

1.10  Wat moet Mamela eet om blink hare te kry? 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

               



Onderstreep die regte antwoord. 

 
1.11 Waar speel die gebeure hulself af?  

A stad 

B dorp 

 

C bos 

 

D veld  

 

1.12 Wat het die monster gevra moet Mamela doen? A

vinnig loop 

B hard skree 

 

C sing 

 

D dans 

 

1.13 Skryf die antoniem (opposite) neer vir die volgende woord: 

 

1.13.1 sag (par. 1)    

 

1.14 Skryf die verkleining neer van die volgende woord: 

1.14.1 emmer    

 

 

1.15 Skryf die volgende sinne oor en begin jou sin met die vet gedrukte woord(e). 

 

1.15.1 Daar was lank lank gelede ‘n monster in die bos. 

 

 

     

 

1.15.2 Die monster vang op ‘n dag vir Mamela. 

 

 

    



1.15.3 Mamela speel elke dag in die bos. 

 

    

 

1.16 Benoem die leestekens: 

1.16.1 Klop! Klop! (par. 2)  

 

                                       
 

 

1.16.1 sê (par. 2)    

  

1.17 Gee die intensiewe vorm van die woord: 

 

1.17.1 gelukkig (par. 4)    

 

____________________________________________________________________________________
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                                               WEEK 1 
                                               DELTA PRIMéRE SKOOL 

                       HERSIENING 

EERSTE ADDISIONELE TAAL 

                            TAALSTRUKTURE 

 

    NAAM EN VAN _____________________          DATUM: _________________ 

   GRAAD: 7__   

                                                                                                      

 

Instruksie: 
1. Beantwoord alle vrae in hierdie werboek. 

2. Die volgende werkblad is gebaseer op taalkonsepte wat gedurende kwartaal 1 gedek was. 

 

Drie Soorte Sinne/Sinsoorte 

Daar is drie soorte sinne waarvan jy moet weet, naamlik: 

1. Stelsinne (“Statements”) 
2. Vraagsinne (“Questions”) 
3. Bevelsinne (“Commands”) 

Stelsinne (“Statement”): 

 ’n Stelsin is ’n sin waarin ’n stelling gemaak word, soos in die volgende voorbeelde: 

a) Kaapstad is ’n pragtige stad. 
b) Walvisse en dolfyne is soogdiere. 

c) Die suidoos waai baie sterk in die somer. 

  Vraagsin: (“Questions”): 

 ’n Vraagsin is ’n sin waarin daar ’n vraag gevra word, soos in die voorbeelde hieronder: 

a) Swem jy graag in die see? 

b) Was jy al in Dwarskersbos? 

c) Hoeveel snoeke het Jan Dolos gevang? 

   Bevelsin (“Commands”): 

 ’n Bevelsin is ’n sin waarin daar ’n bevel gegee word, byvoorbeeld: 

a) Moenie die arme robbe seermaak nie! 

b) Gee vir die kat ook ’n stukkie snoek! 
c) Maak die boot stewig vas aan die kaai. 

Jy het seker opgemerk dat daar altyd ’n vraagteken (“question mark” -?) aan die einde van ’n vraagsin staan. 
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Daar is dikwels ’n uitroepteken (“exclamation mark” -!) aan die einde van ’n bevelsin. ’n Mens gebruik die 
uitroepteken om aan te dui dat die spreker taamlik kwaai of heftig praat. 

 

 Aktiwiteit A:  

 

Instruksie: Sê of die volgende sinne ‘n stelsin, uitroepsin, of vraagsin is. Gebruik die inligting hierbo om 

jou te help om die volgende vrae te beantwoord. 

 

1.1  

a) Die water lek vinnig uit!______________________________  

 

b) Waar het die monster gewoon?    

 

c) Maak jou kamer skoon. ________________________________ 

 

d) Gaan jy more skool toe? _________________________ 

 

 

Verlede tyd / Past Tense 
 

In Afrikaans word die verlede tyd gewoonlik gevorm deur die hulpwerkwoord het, gevolg deur ge-

+werkwoord. 

  

Teenwoordige tyd Verlede tyd 

Jan skop die bal. Hy het die bal geskop.  

Susan dra 'n geel baadjie. Sy het 'n geel baadjie gedra. 

  

  

 

 Aktiwiteit B:  

 

Instruksie: Skryf die volgende sinne oor in die verlede tyd. Gebruik die inligting hierbo om jou te help 

om die volgende vrae te beantwoord.  

 

 

 

1.2 Skryf die sinne in die verlede tyd. 

 

1.2.1 Die monster stop haar in die sak. 
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1.2.2 Mamela is baie bang. 

 

 

 

 

1.2.3 Hulle bied elke aand verskillende vertonings aan. 

__________________________________________________________________________ 

1.2.4 ’n Mens behoort fiks te word met alles wat daar te doen is. 

___________________________________________________________________________ 

1.2.5 Jy kan mengeldrankies drink wanneer jy langs die swembad lê. 

____________________________________________________________________________ 

1.2.6 Ná my matriekeksamen, verdien ek beslis só ’n vakansie! 
______________________________________________________________________________ 

 

Meervoudsvorme 

 
Die woorde in die sin wat jou ŉ leidraad sal gee om meervoud te maak, is woorde soos baie, al die, verskeie, 

talle, ŉ groep, ŉ verskeidenheid, drie, ensovoorts. 

 

1.3 Gee die meervoud (plurals) van die volgende woord: 

Bv. Huis – huise 

 

Aktiwiteit C:  

 

Instruksie: Gee die meervoud van die volgende. Gebruik die inligting hierbo om jou te help om die 

volgende vrae te beantwoord.  
 

1.3.1 glas __________________ 

1.3.2 hemp _________________ 

1.3.3 lewe __________________ 

1.3.4 bom __________________ 

1.3.5 gesig__________________    

1.3.6  lig ___________________  

1.3.7 plig___________________ 

1.3.8  produk _______________________ 

1.3.9 tydskrif _______________________ 

1.3.10 voorskrif ______________________ 
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Voornaamwoorde/ Pronoun 

'n Voornaamwoord is 'n woord wat as plekhouer of plaasvervanger vir 'n selfstandige naamwoord dien.  

In Afrikaans is daar verskillende voornaamwoorde. 

 

Ons gaan na die volgende voornaamwoorde kyk: 

 

Persoonlike voornaamwoord 
 Die persoonlike voornaamwoord staan in die plek van: 

 Persoon of persone bv. 

o Willie leer hard. Hy sal beslis slaag. 

o Ek; jy; u; hy; sy; ons; julle; hulle; dit is dors. 

o Die man ken my; jou; u; hom; haar; ons; julle; hulle. 

 'n Dier of diere: 

o Die hond is in die huis. Jaag hom uit. 

o Die perske is groen. Moenie hom eet nie. 

 

Aktiwiteit D:  

Instruksie: Kies die betreklike voornaamwoord tussen hakkies. Gebruik die inligting hierbo om jou te 

help om die volgende vrae te beantwoord.  

1.4.1 Die vrou (wie/wat) ‘n LipLek geloop het, gaan cafeteria toe. ________________ 

1.4.2 Die jong man (wie/ wat) langs hoor sit, dra ‘n sonbril. ________________ 

1.4.3 Die LipLek (wie/ wat) op die tafel lê, is die jong man s’n. ______________ 

1.4.4 Die vrou (met wie/ met wat) sy in die bus praat, is vriendelik. ________________________ 

1.4.5 Die bus (in wat/ waarin) sy ry, is stadig. ______________________  

 

 

ANTONIEME 
  

’n ANTONIEM is ’n woord met die teenoorgestelde betekenis as ’n ander. Só is byvoorbeeld hoog die 

antoniem van laag. 

 

Hier is nog voorbeelde: 

aan — af 

aanloklik — afstootlik 
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aanstel — afdank 

aanvaar — verwerp 

aanvallend — verdedigend 

aards — hemels 

afwaarts — opwaarts 

agter — voor 

Aktiwiteit E:  

Instruksie: Vul ’n woord met die teenoorgestelde betekenis as die vetgedrukte woord in. Gebruik die 

inligting hierbo om jou te help om die volgende vrae te beantwoord.  

 

1.5.1 Die wasgoed is nie meer druipnat nie, maar ____________________. 

1.5.2 Die lyn is nie krom nie, maar _______________________. 

1.5.3 Die baba is nie meer siek nie, hy is nou _____________________. 

1.5.4 Die storie begin snaaks, maar _____________________ hartseer. 

1.5.5 Ek kan nie kop of _________________ uitmaak van wat jy sê nie. 

1.6 Antwoord die vrae in volle sinne. Begin so:  Nee, …  Gebruik ‘n antoniem in die plek van 

die vetgedrukte woord. 

 

1.6.1 Is die vleis al gaar? 

_____________________________________________________________________________ 

1.6.2 Is die kinders se werk netjies gedoen? 

_____________________________________________________________________________ 

1.6.3 Beweeg die verkeer doodstadig? 

_____________________________________________________________________________ 
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                WEEK 1 

                                              DELTA PRIMéRE SKOOL 

                       HERSIENING 

EERSTE ADDISIONELE TAAL 

    SKRYF 

 

    NAAM EN VAN _______________________                DATUM: _________________ 

   GRAAD: 7__                                                                                                           

               

  

Instruksie: 

o Skryf een paragrawe oor wat u oor die Koronavirus (Covid-19) geleer het. 

o Elke paragraaf moet uit 4 tot 5 sinne bestaan. 

 

Gebruik die volgende vrae as 'n riglyn: 

 Hoe word die coronivus versprei? 

 Wat is die simptome van Koronavirus (Covid-19)? 

 Hoe om die verspreiding van Koronavirus (Covid-19) te bekamp. 

Paragraaf: 1 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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