
Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Senior Fase Vraestel: Taal                                                                                               Totaal:20       

                                                                  
1. Aluminiumblikkies kan oor en oor herwin word.

Skryf die sin in die ontkennende vorm.                                                                                                

2. Daar is ‘n “Alu”-simbool onder die blikkie.

Skryf die sin oor. Begin so: Volgende week …                                                                                     

3. Hou ‘n [magneet] teen die blikkie om te voel of dit van aluminium gemaak is.

Gee die verkleinwoord van die woord in hakies.                                                                                 

4. Aluminiumblikkies is altyd magneties.

Skryf die sin in die ontkennende vorm.                                                                                                

5. [neem] [om glas te maak] [dit] [baie minerale, krag en water]

Skryf die sin in die korrekte woordorde neer.                                                                                     

6. James sê: “Ek gaan glas herwin.”

Voltooi die sin. Begin so: James sê vir Themba …                                                                               

7. Die [glase/glasse] waaruit ons drink, kan ook herwin word.

Kies die woord tussen hakies met die korrekte spelling.                                                                  

8. Hy herwin nie sy glashouers nie.

Skryf die sin oor. Begin so: Gister …                                                                                                       

9. Die meeste [skool] het papierhouers waar jy papier kan aflaai vir herwinning.

Gee die meervoud van die woord in hakies.                                                                                        

10. Koerante moet in hul eie drom gegooi word. Hulle maak nuwe koerante daarmee.

Verbind die twee sinne met “omdat”.                                                                                                   

11. Papier moet netjies en [droog] wees vir herwinning.

Gee die antoniem of teenoorgestelde vir die woord in hakies.                                                       

12. Sandra het die karton plat gevou.

Skryf die sin oor. Begin so: Die karton …                                                                                               

13. Tim vra vir Tracey [dat/wanneer/of] plastiek nie afbreek nie.

Kies die korrekte voegwoord in hakies.                                                                                                

14. Plastiek beland in die riviere en see. Dit rig groot skade aan.

Verbind die twee sinne met “dus”.                                                                                                         

15. Polistireen is een [met/van/by] die populêrste vorms van plastiek.

Kies die korrekte voorsetsel tussen hakies.                                                                                         

16. Polistireen is 95% [lig] as ander materiaal.

Gee die vergrotende trap van die woord in hakies.                                                                           

17. Candice sê Polistireen is ‘n fantastiese isolator

Skryf die sin oor en vul leestekens in waar nodig.                                                                              

18. Kan ek [ryk] word as ek herwin?

Gee die intensiewe vorm van die woord tussen hakies.                                                                   

19. Ons probeer om nie met kos te mors nie, maar wat maak jy met [eierdop]?

Gee die meervoud van die woord in hakies.                                                                                        

20. Maak ‘n [kompos+hoop] agter in jou tuin.

Vorm een woord van die woorde tussen hakies.                                                                                

Wil jy herwin?


