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Graad 4-6

Deur: Elizabeth van Tonder, Somerset College

Vraestel: Leesbegrip  
en taal graad 4 EAT

Afdeling A: Leesbegrip (20)
Vraag 1
Lees die paragraaf aandagtig deur en beantwoord die vrae wat volg.

MY SKOOL
My naam is Susan en my van is Gerber. Ek is nou in graad vier by Rivierdal Laerskool. Ek het baie 
vriende by die skool. My juffrou is baie 
vriendelik, maar ook streng. Sy maak seker ons 
skryf netjies in ons boeke en dat ons potlode 
mooi skerp is. As ons nie ons huiswerk doen 
nie, dan kry ons detensie. My gunstelingvak is 
Wiskunde, want ek hou daarvan om 
sommetjies en breuke te doen. By my skool 
speel ek hokkie en netbal in die winter en ek 
swem in die somer. Ek is baie gelukkig by my 
skool. Ek is bly dat my ouers hierdie skool vir 
my gekies het.

Laerskool
streng
netjies
bly
gekies

Primary School
strict
neatly
happy
chose

Woordeskat

1.1  Sê of die volgende stellings waar of onwaar is.      (2)
 a) Susan se juffrou is streng.       
 b) Susan is ongelukkig by hierdie skool.  

1.2  Skryf een woord om die volgende sinne te voltooi.      (3)
 a) In die winter speel Susan hokkie en __________ .
 b) Susan sal detensie kry as sy nie haar __________ doen nie. 
 c) Susan hou daarvan om sommetjies en ___________ te doen.

1.3 Kies die regte antwoord tussen die hakies.      (2)
 a) Susan het (baie, min, geen) vriende.
 b) Susan moet seker maak haar potlood is (skerp, stomp, lank). 
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1.4 Gee die teenoorgestelde betekenis van die woord stomp vanuit die paragraaf.   (1)

1.5 Hou jy van jou skool? Gee ’n rede vir jou antwoord.     (1)

/9/

Vraag 2
Kyk mooi na die prentjie en beantwoord die vrae wat volg.

Anton

Karla

2.1 Volg die instruksies hieronder.                                          (1)
 a) Kleur die lessenaar bruin in. 
 b) Kleur Karla se leesboek blou in.                     
          
2.2 Skryf een woord om die volgende sinne te voltooi.     (4)             
 a) Anton het ’n __________ in sy hand. 
 b) Daar hang ’n ________  en ’n _______   teen die muur. 
 c) Anton sit voor die ___________.  

/5/
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Vraag 3
Lees die dialoog en beantwoord die vrae wat volg.

Sarah:   Goeiemôre, Mira. Hoe  gaan dit?

Mira:  Dit gaan baie goed dankie, Sarah. Hoe gaan dit met jou?

Sarah:  Dit gaan nie goed nie. Ek het ’n probleem.                                                         

Mira:  Wat is die probleem? Miskien kan ek jou help.

Sarah:        Ek het nie inkleurpotlode vir Kuns nie.

Mira:          Ag nee! Jy wil nie in die moeilikheid kom nie. 

Sarah:        Ek weet! Wat gaan ek doen?

Mira:       Toemaar, ek het ’n plan. 

Sarah:        Regtig, wat is jou plan?

Mira :          Ek sal my broer vra of jy sy inkleurpotlode na pouse kan leen.

Sarah:        Ja, dis ’n goeie plan. Baie dankie vir jou hulp.

Mira:       Dis ’n plesier. 

miskien
Kuns
moeilikheid
toemaar
regtig
leen
plesier

maybe
Art
trouble
don’t worry
really
lend
pleasure

3.1 Kies die regte antwoord  
 tussen  hakies.        (2) 

 Sarah het haar (inkleurpotlode/ 
 viltpenne/gom) vergeet. 
 Mira het ’n (probleem/plan/idee)  
 hoe om Sarah te help .

3.2  Sê of die volgende stellings  
 waar of onwaar is.  (2) 

 Sarah wil vir Mira help.   
 Mira is kwaai.    
 

3.3 Skryf een woord om die  
 volgende sinne te voltooi. (2)
 Mira sal haar _____ se  
 inkleurpotlode leen.
 Aan die einde voel Sarah ______.

/6/
TOTAAL AFDELING A: [20]

Woordeskat
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Afdeling B: Taalstrukture en -konvensies (25)
Vraag 4
4.1 Kies die mees gepaste byvoeglike naamwoord tussen hakies.     (5)

 Die meisie sit op ’n (wit/slim/lui) stoel.

 Melissa het ’n (lank/lang/gawe) liniaal. 

 Mej. Smit is ’n  (ou/oud/jong/jonk) juffrou.

 Ek skryf met my (nuut/nuwe/slim) potlood.

 Dit is ’n (koud/koue/warm) winter.

4.2 Voltooi die volgende sinne deur die verkleinwoorde te skryf.        (5)

 ’n Groot tas, maar ’n klein _____________   

 ’n Groot potlood, maar ’n klein ____________

 ’n Groot boom, maar ’n klein_____________ 

 ’n Groot maat, maar ’n klein ____________

 ’n Groot oog, maar ’n klein ____________

4.3 Kyk na die prentjie en vul dan ’n gepaste voorsetsel in.                    (4)

 Die kinders gaan  _______  bus skool toe.

 Hulle hou ________skool.

 Die kinders sit  _______  hulle stoele.

 Hulle voete is _________ die tafel. 

4.4 Skryf die volgende sinne in die verlede tyd.                                        (4)

 Die meisies skryf in hulle boeke.

 Die seuns speel met ’n sokkerbal.

 Ons skool is baie mooi.

 Ons wil pouse biblioteek toe gaan.

4.5  Skryf die ontkennende vorm van die volgende sinne .                     (4)

 Ek skryf met my pen.

 Ons luister na ’n storie.

 Die stout kinders speel in die klas.

 My potlood is skerp.
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Dwars 
1. pencilbag
4. dictionary
6. scissors
7. glue
9. pencil
10. kokis

4.6 Voltooi die volgende blokkiesraaisel deur die woorde te vertaal.  (3)

Af
1. paper
2. colouring pencils
3. eraser
4. workbook
5. bookbag
8. ruler

/25/

TOTAAL AFDELING B: [25]
GROOTTOTAAL: 45
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1.1     
 a)  Waar        (1)
 b)  Onwaar        (1)
1.2 
 netbal         (1)
 huiswerk        (1)
 breuke         (1)
1.3 
 baie         (1)
 skerp         (1)
1.4 
 skerp         (1)
1.5
 Eie mening        (1)

/9/

Vraag 2
2.1 
 Lessenaar moet bruin ingekleur wees.    (½)
 Leesboek moet blou ingekleur wees.     (½)                 
2.2          
 potlood/pen        (1) 
 horlosie, kaart        (2) 
 venster        (1)

/5/

Vraag 3
3.1  
 inkleurpotlode       (1)
 plan         (1)
3.2   
 Onwaar        (1)    
 Onwaar        (1)    
3.3 
 broer         (1)
 bly/beter/verlig of soortgelyk     (1)

/6/
TOTAAL AFDELING A: [20]

MEMORANDUM
Afdeling A: Leesbegrip (20)
Vraag 1
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Afdeling B: Taalstrukture en -konvensies (25)
Vraag 4
4.1     
wit   (1)
lang   (1)
jong   (1)
nuwe   (1)
koue   (1)

4.2      
tassie    (1)
potloodjie   (1)
boompie   (1)
maatjie   (1)
ogie    (1)

4.3 
per    (1)
van    (1)
op    (1)
onder    (1)

4.4 
 Die meisies het in hulle boeke geskryf.     (1)
 Die seuns het met ’n sokkerbal gespeel.      (1)
 Ons skool was baie mooi.        (1)
 Ons wou pouse biblioteek toe gaan.       (1)

4.5  
 Ek skryf nie met my pen nie.        (1)
 Ons luister nie na ’n storie nie.       (1)
 Die stout kinders speel nie in die klas nie.      (1)
 My potlood is nie skerp nie.        (1)

4.6 Voltooi die volgende blokkiesraaisel deur die woorde te vertaal.  (3)

Dwars 
1. potloodsakkie
4. woordeboek (½)
6. skêr (½)
7. gom
9. potlood (½)
10. viltpenne

Af
1. papier (½)
2. inkleurpotlode
3. uitveer
4. werkboek (½)
5. boeksak
8. liniaal (½)

/25/

TOTAAL AFDELING B: [25]
GROOTTOTAAL: 45
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