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Taalstruktuur en -konvensies 

Wenke wanneer jy ‘n sterk fiets  wil koop 

Wanneer jy vir jou ‘n fiets koop is dit belangrik dat jy ‘n fiets 

kies wat by jou pas. Jy moet kyk na die kwaliteit van die 

dele van die fiets.  Dit is ook belangrik dat jy die regte 

grootte fiets koop.  Die handvatsels van die fiets moet 

stewig wees sodat jy dit maklik kan vashou.   

 

Die saal van die fiets moet sag wees, sodat dit jou nie seermaak wanneer jy 

daarop sit nie. Die wiele van die fiets moet goeie kwaliteit wees, sodat dit nie buig 

wanneer jy deur ‘n gat ry nie.  Die speke van die fiets maak die wiele sterker. Die 

trappe van die fiets moet stewig wees, wand dit moenie maklik breek as jy die fiets 

trap nie. 

 

1. Verdeel die woord in lettergrepe en sê of die lettergrepe oop of toe is.  

 handvatsels  __________    _________   __________                       

oop  / toe         oop / toe       oop / toe            

(6) 

2. Skryf twee werkwoorde uit die onderstreepte sinne in die leesstuk.  

Laat die prentjies jou help. 

 

   

 ___________________________  ___________________________ (2) 

3.  Regte spelling.  

3.1 Skryf die regte spelling van die vetgedrukte woord in die laaste sin 

neer. 

__________________________________  

 

(1) 
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3.2  Onderstreep die woord wat reg gespel is. 

groot / grood 

diev / dief 

 

 

(2) 

4. Skryf die sinne oor en vul die regte punktuasie in.  

4.1 pieter hou van vleis rys en appels 

_______________________________________________________  

_______________________________________________________ 

 

 

(3) 

4.2 Wat is jou naam 

________________________________________________________ 

 

(1) 

[15] 

 

 

Lees die gedig en beantwoord die vrae. 

Eet gesond 

1                                 

2    

3   

4 

5   

6   

7 

Ek sal al my groente eet;              

bone, blomkool, wortels beet.         

Dan is ek mos groot en sterk;          

dan kan ek ook gou gaan werk.  

My sussie het nie haar groente geëet;   

geen bone, blomkool, wortels, beet.  

Eet sy nie haar groente klaar,          

sal sy krimp so jaar na jaar. 
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1. In watter tydvorm (tense) is die volgende sinne?  

 1.1 Ek sal al my groente eet. 

Teenwoordige tyd / Verlede tyd / Toekomende tyd 

 

(1) 

 1.2 Dan is ek mos groot en strek. 

Teenwoordige tyd / Verlede tyd / Toekomende tyd 

 

(1) 

 1.3 My sussie het nie haar groente geëet nie. 

Teenwoordige tyd / Verlede tyd / Toekomende tyd 

 

(1) 

2. Skryf die samestelling wat in versreël 2 is neer. 

________________________________  

 

(1) 

3. Skryf die werkwoorde wat in volgende versreëls voorkom neer:  

 3.1 Versreël 4:  _________________________________ (1) 

 3.2 Versreël 4:  _________________________________ (1) 

4. Maak die spelfoute in die volgende woorde reg:  

 4.1 skoenfeter ______________________ (1) 

 4.2 vietspomp ______________________ (1) 

5. Gee die afkortings vir die volgende woorde:  

 5.1 juffrou ______________________ (1) 

 5.2 meneer ______________________ (1) 

6. Skryf die sinne oor ek vul die regte punktuasie in.  

 6.1 my sussie eet nie blomkool bone wortels of rys nie 

___________________________________________________  

___________________________________________________ 

 

 

(4) 
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 6.2 Hoera ek gaan groot en sterk word. (1) 

  ____________________________________________________  

  (15 + 15) = 30 ÷ 2 15 

 


