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ALGEMENE ASSESSERINGSTAAK

AFRIKAANS HUISTAAL

GRAAD 5

Naam en van:_______________________________________________Graad 5________
INSTRUKSIES EN INLIGTING
Die vraestel bestaan uit twee afdelings en ses bladsye.
AFDELING A:

LEESBEGRIP

(25)

AFDELING B:

TAALLEER

(15)

TYD: 1 UUR

PUNTE: 40

ü Lees die vrae mooi en aandagtig deur.
ü Dink voordat jy die vrae beantwoord.
ü Skryf netjies en leesbaar.
ü Sterkte!
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AFDELING A – BEGRIPSLEES
Lees die teks aandagtig deur en beantwoord die vrae wat daarop volg.
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AFDELING A: BEGRIPSLEES
Beantwoord die volgende vrae.
1.1.

Hoe lank gelede het die eerste perde op aarde gelewe?
(1)

1.2.

Ongeveer hoeveel verskillende perderasse bestaan daar op aarde?
(1)

Omkring die regte antwoord.
1.3.

Daar word geskat dat perde die eerste keer makgemaak is ...
a. 5 000 - 6 000 jaar gelede in Europa en Afrika.
b. 5 000 - 9 000 jaar gelede in Europa en Asië.
c. 5 000 - 6 000 jaar gelede in Europa en Asië.
d. Perde was nog altyd mak.

1.4.

(1)

'n Perd se ruggraat bestaan uit ___________ werwels.
a. 45
b. 54
c. 33
d. onbekende aantal

1.5.

(1)

Sê of die volgende stelling waar of onwaar is. 'n Perd se ruggraat bestaan uit net
soveel werwels as 'n mens s'n.
(1)

1.6.

Word perde met permanente tande gebore? Gee 'n rede vir jou antwoord.

(2)
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Wat het 'n invloed op hoeveel water 'n perd drink? Noem 3 feite.

(3)
1.8.

Noem 'n plek in Suid-Afrika waar jy nog 'n trop wilde perde sal kan opspoor.
(1)

1.9.

Wat is die afkorting van liter? (paragraaf 4)
(1)

1.10. Gee 'n versamelnaam vir perde.

(1)
1.11. Voltooi die onderstaande tabel deur inligting oor 'n perd te voltooi:
Manlik:

Vroulik:

Baba:

Geluid:

Verkleining:

a.hings

b.

c.

d.

e.
(4)

1.12. In paragraaf 6 praat hulle van S.A. Waarvoor staan die afkorting?
(1)
1.13. “Old Billy was nogal fluks."
Gee ‘n antoniem vir die woord fluks uit paragraaf 8.
(1)
1.14. Gee jou eie gepaste titel vir die leesstuk?
(1)
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1.15. Noem 1 interessante feit oor perde wat jy in die leesstuk raakgelees het.

(1)
1.16. Dink jy dat 'n perd gelukkig sal wees as hy alleen aangehou word? Gee 'n rede vir jou
antwoord.

(2)
1.17. Wat is die betekenis van die woord dragtig in paragraaf 7?

(1)

1.18. Hoekom moet mense wat hulle diere mishandel, gestraf word?

(1)
TOTAAL AFDELING A: 25
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AFDELING B: TAALSTRUKTURE EN KONVENSIES
2.1.

Verander die sin in ‘n vraagsin.
Perde het min slaap nodig. (Paragraaf 5)
(1)

2.2.

Verdeel die volgende woord in lettergrepe: temperatuur. Onthou om aan te dui of die
lettergrepe oop of geslote is.
(2)

2.3.

Skryf die sin in die toekomende tyd.
Van hulle loop soms deur die klein dorpie. (Paragraaf 6)
(1)

2.4.

Skryf die sin in die ontkennende vorm.
Perde se tande wissel net soos mense s’n. (Paragraaf 3)
(1)

2.5.

Vul die korrekte woordsoort onder die gepasde opskrif in die tabel in. Vind die
antwoorde in die leesstuk soos aangedui.

(5)
Eienaam
(Paragraaf 2)

2.6.

Maatnaam
(Paragraaf 4)

Byvoeglike
naamwoord
(Paragraaf 6)

Hulpwerkwoord
(Paragraaf 2)

Massanaamwoord
(Paragraaf 4)

Gebruik die woord perd en vorm jou eie samestelling daarmee.
(1)

2.7.

Wat is die basis van die volgende woord: permanente (Paragraaf 3)
(1)

2.8.

Skryf die verkleining van die woord ma. (Paragraaf 7)
(1)
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Gebruik die voegwoord in hakies om die 2 sinne te verbind:
Perde speel in water. Perde hou van water. (want)
(1)

Het jy geweet? 'n Eenhoring het 'n enkele gedraaide horing op sy voorkop.
2.10. Skryf die verkleining van die onderstreepte woord neer.
(1)

TOTAAL AFDELING B: 15
GROOT TOTAAL: 40
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