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Lees die volgende leesstuk deur en vul die ontbrekende intensiewe vorme van die 
vetgedrukte woorde in: 

Die man op die bank is baie oud 1) ______________________ . 

Sy kierie is van baie harde 2) ___________________ hout 

gemaak. Die bank was baie duur 3) _____________________ . 

’n Mens kan sien die ou oom is baie ryk 4) __________________ 

en nie baie arm 5) ______________________ nie. Sy huis is baie 

skoon 6) __________________________ en baie nuut  

7) ____________________________ . 

In sy jonger dae was hy baie vinnig 8) _____________________ . Hy het hard 

geoefen en was nie baie lui 9) ___________________ nie. 

Spelling:  Lees die volgende sinne en woorde en vertaal dit in Engels: 
 

Afrikaans Engels 

Ma sê: “Ek is baie lief vir jou, 
Samantha.” 

 

In die nag hang die vlag aan ’n tak.  

Die wit klep is sterk.  

Hulle brak is mak en sterk.  

Ek skrop die vloer met ’n mop.  

“Julle moet vinnig hardloop!” sê Pieter.  

Maak ’n sin met brul.  

 
Die vetgedrukte woorde is verkeerd gespel. Skryf die korrekte spelling neer: 

 
Verkeerde Spelling Korrekte Spelling 

Die windpump het gebreek.  

Die skep vaar op die see.  

Marie mirk haar somme in haar boek.  

O gets, ek het my boeke vergeet!  

Carel het ’n A plis vir Wiskunde gekry.  

Intensiewe Vorme en Spelling 
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MEMO: 
 

Lees die volgende leesstuk deur en vul die ontbrekende intensiewe vorme in: 

Die man op die bank is baie oud 1.) stokoud. Sy kierie is van baie harde 2.) 

klipharde hout gemaak. Die bank was baie duur 3.) peperduur. ’n Mens kan sien 

die ou oom is baie ryk 4.) skatryk en nie baie arm 5.) brandarm nie. Sy huis is 

baie skoon 6.) silwerskoon en baie nuut 7.) splinternuut. 

In sy jonger dae was hy baie vinnig 8.) blitsvinnig. Hy het hard geoefen en was nie 

baie lui 9.) vreklui nie. 

 
Spelling: Lees die volgende sinne en woorde en vertaal dit in Engels: 

 
Afrikaans Engels 

Ma sê: “Ek is baie lief vir jou, 
Samantha.” 

Mom says: “I love you very much, 
Samantha.” (remember to keep it in the 

Direct Speech) 

In die nag hang die vlag aan ’n tak. At night the flag hangs on a branch. 

Die wit klep is sterk. The white valve is strong. 

Hulle brak is mak en sterk. Their dog is tame and strong. 

Ek skrop die vloer met ’n mop. I scrub the floor with a mop. 

“Julle moet vinnig hardloop!” sê Pieter. “You must run fast!” says Pieter. 

Maak ’n sin met brul. Make a sentence with roar. 

 

Die vetgedrukte woorde is verkeerd gespel. Skryf die korrekte spelling neer: 
 

Verkeerde Spelling Korrekte Spelling 

Die windpump het gebreek. windpomp 

Die skep vaar op die see. skip 

Marie mirk haar somme in haar boek. merk 

O gets, ek het my boeke vergeet! gits 

Carel het ’n A plis vir Wiskunde gekry. plus 
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