
Bladsy 1 van 2 
 

GRAAD 8: WEEK 5: 29 JUNIE TOT 3 JULIE 2020 

 

OPDRAG 24 B: MEMORANDUM: HERSIENING, BLADSY 92 

 

INSTRUKSIES: 

1. Merk die Hersiening op bladsy 92 met behulp  van hierdie 

 memorandum. 

2. Doen die korreksies in potlood in jou skrif. 

3. Kyk mooi waar jy foute begaan en probeer dit verbeter. (Watch 

 carefully where you make mistakes and try to correct them.) 

 

 
1. Skryf in die teenwoordige tyd 
a. Mafutha plant vandag boompies. 
b. Die boompies is lekker kos vir die bokkies. 
 
2. Skryf in die verlede tyd. 
a. Die seun het ‘n saad geplant. 
b. Hy was bly hy kon boompies versorg. 
 
3. Skryf in die toekomende tyd 

a. Hy sal die sade in blikke plant. 

b. Die skelms sal sy boompies steel.  

 

4. Onderstreep die werkwoorde 

 Hulle het ‘n jaar later die leeu in Kenis vrygelaat.  

 

5. Vul die voorsetsels in: 

a. Die leeutjie kyk by die venster uit. 

b. Die twee vriende sien die leeutjie in ‘n winkel. 

 

6. Wat is die betekenis van die homonieme? Gee ook die woord se 

 ander betekenis.  

a. As = when 

 as = ash: Al wat van die hout oor is, is as./  

 As is verbrande hout. 

b. waar = where 
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 waar = true 

 Die verhaal is nie ‘n storie nie; dit is waar! 

c. van = surname 

 van = of  

 Ek wil jou die storie van (voorsetsel) die die leeu vertel. 

 

7. Vul te op die regte plekke in (Infinitief) 

a. Mabutho hou daarvan om bome te plant. 

b. Hy is besig om sade op te tel. 

c. Die skelms is te lui om self bome te plant. 

 te lui = too lazy 

 

8. Gee die sinonieme van die woord tussen hakies. 

a. Die lewensverhaal van Christian is interessant. 

b. Die woude/ plantasies in KwaZulu- Natal moet deur bome 

 aangeval word.  

c. Ons moet ons natuur bewaar.  

 

9. Gee die antonieme van die woord tussen hakies. 

a. Die leeutjie was mooi. 

b. Die boompies was klein. 

c. Hy het altyd gesonde boompies geruil. 

 

10. Gee een woord vir die woorde tussen hakies: 

 Mabutho was ‘n weeskind. 

 

11. Kies die uitroep wat die regte emosie uitdruk  

a. Ag nee! Die bokkies het my boompies opgevreet. 

b. Jippie! Ek is Boom-preneur van die Jaar.  

 
 

 

 

 

 

 


