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Beantwoord die vrae hieronder.

1.Herskryf(Rewrite) die volgende sinne in die Teenwoordige Tyd(Present Tense)
b.v Die man het die appel gesny.
Die man sny die appel.

a)Die vrou het die water gekook.
b)Die seuns was baie honger.
c)Die meisies het met die poppe gespeel.

2.Herskryf(Rewrite) die volgende sinne in die Verlede Tyd (Past Tense)
b.v Al die mense speel in die park.
Al die mense het in die park gespeel.

a)Die seun plant 'n saad.
b)Hy is bly hy kan boompies versorg.
c)Die meises pluk die blomme.

3.Herskryf(Rewrite) die volgende sinne in die Toekomende Tyd(Future Tense) 
b.v Hy maak kos vir almal.
Hy sal kos vir almal maak.

a)Hy plant die sade in blikke.
b)Die skelms steel sy boompies.
c)Al die seuns water die plante.

4.Gee die korrekte Voorsetsels(Preposi ons)
b.v    op             na               vir               in
a)Die leeutjie kyk _____ die venster uit.
b)Die twee vriende sien die leeutjie _____ 'n winkel.

5.Vul te op die regte plekke in (Infini ef)
b.v Mary hou daarvan om (bome plant)
Mary hou daarvan om bome te plant.

a)Hy is besig om (sade optel)
b)Die skelms is te lui om (self bome plant)

6.Kies die uitroep wat die regte emosie(emo on) uitdruk.
a)(Hoera!/Ag Nee!) Die bokkies het my boompies vernie g(destroyed).
b)(Eina!/Jippie!) Ek is wenner(winner) van die jaar!

7.Gee die korrekte Sinonieme.



a)Ek is baie bly(happy)_______
b)Die seun is baie treurig(sad)______ omdat hy baie hard geval het.

8. Gee die korrekte Antonieme
a)Die leeutjie was (lelik) _________
b)Die boompies was (groot) _________

MEMO

1.a)Die vrou kook die water.
b) Die seuns is baie honger.
c) Die meisies speel met die poppe.

2.a)Die seun het 'n saad geplant.
b)Hy was bly hy kon boompies versorg.
c)Die meisies het die blomme gepluk.

3.a)Hy sal sade in die blikke plant. 
b)Die skelms sal sy boompies steel.
c)Al die seuns sal die water plant.

4.a) na
b) in

5.a)Hy is besig om sade op te tel.
b)Die skelms is te lui om self bome te plant.

6.a) Ag Nee!
b) Jippie!

7.a) gelukkig
b) ongelukkig

8.a) mooi/prag g
b) klein

For any queries please feel free to contact me on pillayd216@gmail.com
 


