
13 Mei 2020 - Afrikaans:  Graad 7:  Werksoef. 1.3 
 
MEMORANDUM (Viseuele Teks 1 / 12 Mei 2020) 
 

1.  Suid-Afrika             
2.  Die Krugerwildtuin            
3.  Tafelberg             
4.  Kimberley             
5.  Vir die 2010 wêreldbeker-sokker.          
6.  Pragtige grotte in berge.           
7.  'n Vakansie-oord.            
8.  Afbeelding van die Groot Vyf.          
9.  N.a.v. antwoord.  
 
2.1  'n Koerant / tydskrif 
2.2  Hy wil na die volgende bladsy gaan. 
2.3  Hy wil maak asof hy 'n muis het om op te kleik. 
2.4  Hy wys hom daarop dat gewone bladsye omgeblaai moet word. 
2.5  N.a.v. antwoord (studeerkamer, sitkamer, kamer, ens.) 
 
Voltooi die volgende diagnostiese assesseringsopdrag.  Voltooi die vrae in die 
oefeningboek wat by die skool afgehaal is.  As jy nog nie die boeke het nie doen dit in 
enige ander oefeningboek.  Maak seker al jou Afrikaanse werk is bymekaar, 
 
Lees die volgende strokiesverhaal en beantwoord alle vrae. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.1  Skryf 2 samestellings uit die stuk neer: 
1.2  Skryf 2 byvoeglike naamwoorde uit die stuk neer. 
1.3  Gebruik enige 2 basisvorme (stamme) in die strokiesprent en bou jou eie  
       samestelling daarmee: 
 
2.1  Gee sinonieme vir: 
(a)  bewe  
(b)  beter  
(c)  agterplaas 
(d)  kop  
 
2.2  Gee antonieme uit die strokiesverhaal vir: 
(a)  bring  
(b)  senuweeagtig  
(c)  lewe  
 
3.  Lees die volgende teks en sê tot watter woordsoorte die onderstreepte woorde  
     behoort. 
 
Dis raar, maar waar:  Die jong aktrise, Esta Terblanche, het die gesogte groen- kaart, die 
Amerikaanse werkpermit, in ‘n lotery gewen – en is amptelik op pad Hollywood toe!  Elna 
Rossouw het in haar opwinding gedeel. 
 
4.  Gee die vroulike vorm van die onderstreepte woorde:       
 
Ian von Memerty is (a) pianis, (b) sanger, (c) danser en (d) akteur.  Musiek is sy lewe en sy 
gesin sy anker.  Like Olivier het by dié veelsydige (e) kunstenaar gaan kuier. 
 
5. Onderstreep die voorwerp in die volgende sin:  SA verdien pluimpie vir vertonings.          
 
6.  Voltooi:  …  is my lewe en  …  my anker. (Gebruik ryk byvoeglike naamwoorde.) 

           
 


