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Vraag 1 

Kyk na die prentjies en kies die korrekte voorsetsels uit die blokkie om 

in te vul: 

 

 

 

Die muis spring __________ die boks.      (1) 

Die muis lê __________ die boks.      (1) 

Die muis sit __________ die boks.     (1) 

Die muis staan __________ die boks.     (1) 

Die muis staan __________ die boks.    (1) 

Die muis staan __________ die boks.    (1) 

Oor 

Voor   Agter 

Binne-in  Onder 

Op    Langs 
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Die muis staan __________ die boks.    (1) 

 

Vraag 2 

Kyk na die prentjies en antwoord die vrae in vol sinne: 

 

a)  Wat doen die seun? 

____________________________________________ (1) 

 

 

 

 

 

b)  Wat doen die man wat op die stoel sit? 

__________________________________________ (1) 

 

 

 

 

c)  Wat doen die seuntjie? 

_____________________________________________ (1) 
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d)  Wat doen die bok om die appel in die boom te byt? 

_____________________________________________ (1) 

 

 

 

 

 

 

Vraag 3 

Skryf die volgende sinne in Engels 

a)  Die kinders klim die boom. 

_____________________________________________________________ (1) 

b)  Die padda spring in die water. 

_____________________________________________________________ (1) 

c)  Die ma troos haar kind. 

_____________________________________________________________ (1) 

d)  Paul tik ’n brief. 

_____________________________________________________________ (1) 

 

Vraag 4 

Kyk na die prentjies en skryf die woord en sy MEERVOUD neer: 

      

a) Een _______________________, maar twee ______________________ (2) 
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b) Een _________________________, maar vier _____________________ (2) 

       

c) Een __________________________, maar baie ____________________ (2) 

    

d)  Een __________________________, maar baie ___________________ (2) 
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Vraag 5 

Verander die volgende sinne in die verlede tyd: 

 

 

 

a) Clara is die beste swemmer in die skool. 

_____________________________________________________________ (1) 

b) Pieter skop die bal oor die pale. 

_____________________________________________________________ (1) 

c) Die tafels is baie sterk. 

_____________________________________________________________ (1) 

d) Die sokkerspeler hardloop om die veld. 

_____________________________________________________________ (1) 

e) Die bok vreet die gras in die tuin. 

_____________________________________________________________ (1) 

f) Patricia is verlede week in die hospitaal opgeneem. 

_____________________________________________________________ (1) 
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Vraag 6 

Kyk na die onderstreepte woorde en sê telkens of dit ’n werkwoord of ’n 

selfstandige naamwoord is: 

 

Die kinders speel in die tuin.  
 

Apies hou van boomklim.   
 

Die eendjies stap in ’n ry.  
 

Francis skryf ’n brief.  
 

Die slang pik die hond.  
 

Casper sny die gras.  
 

Gee asseblief die mes aan?  
 

Die wind waai die blare weg. 
 

 

Die kinders sit doodstil op die mat. 
 

 

            (9) 

Vraag 7 

 

Onderstreep die korrekte ENGELSE betekenis van die vetgedrukte woord 

in die sin: 

a) Die brak is baie siek. 

• Cat  

• Dog  

• Butterfly          (1) 

b) Die tak aan die boom breek af. 

• Cup 

• Knife 

• Branch          (1) 

c) Jy maak seker ’n grap! 

• Joke 

• Sentence 

• Pot           (1) 



Afrikaans 1st Add Language:  Test                                Grade 4  

7 

 

d) Ek werk daagliks aan my skoolwerk. 

• Dance 

• People 

• Work           (1) 

e) Die enjin se klep het gebreek. 

• Engin 

• Valve 

• Butter           (1) 

f) Ek het my sak by die skool vergeet. 

• Bag 

• Water 

• Grass           (1) 

g) Die tiertjies is vreeslik mak. 

• Tiger 

• Plate 

• Tame           (1) 
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Toets - Memorandum 

Vraag 1 

Kyk na die prentjies en vul die korrekte voorsetsels uit die blokkie in: 

 

 

 

Die muis spring oor die boks.      (1) 

Die muis lê onder die boks.      (1) 

Die muis sit binne in die boks.     (1) 

Die muis staan op die boks.     (1) 

Die muis staan voor die boks.    (1) 

Oor 

Voor   Agter 

Binne-in  Onder 

Op    Langs 
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Die muis staan agter die boks.    (1) 

Die muis staan langs die boks.    (1) 

 

Vraag 2 

Kyk na die prentjies en antwoord die vrae in vol sinne: 

 

a)  Wat doen die seun? 

Die seun sit op ’n stoel. (1) 

b)  Wat doen die man wat op die stoel sit? 

Die man op die stoel lees die koerant. (1) 

c)  Wat doen die seuntjie? 

Die seuntjie hardloop. (1) 

d)  Wat doen die bok om die appel in die boom te byt? 

Die bok klim die boom. (1) 

Vraag 3 

Skryf die volgende sinne in Engels 

a)  Die kinders klim die boom. 

The children climb the tree.        (1) 

b)  Die padda spring in die water. 

The frog jumps in the water.        (1) 

c)  Die ma troos haar kind. 

The mother comforts her child.        (1) 
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d)  Paul tik ’n brief. 

Paul types a letter.          (1) 

Vraag 4 

Kyk na die prentjies en skryf die woord en sy MEERVOUD neer: 

a) Een venster, maar twee vensters.       (2) 

b) Een koppie, maar vier koppies.       (2) 

c) Een klip, maar baie klippe.        (2) 

d)  Een blom, maar baie blomme.       (2) 

Vraag 5 

Verander die volgende sinne in die verlede tyd: 

a) Clara is die beste swemmer in die skool. 

Clara was die beste swemmer in die skool.      (1) 

b) Pieter skop die bal oor die pale. 

Pieter het die bal oor die pale geskop.       (1) 

c) Die tafels is baie sterk. 

Die tafel was baie sterk.         (1) 

d) Die sokkerspeler hardloop om die veld. 

Die sokkerspeler het om die veld gehardloop.      (1) 

e) Die bok vreet die gras in die tuin. 

Die bok het die gras in die tuin gevreet.      (1) 

f) Patricia is verlede week in die hospitaal opgeneem. 

Patricia was verlede week in die hospitaal.      (1) 

Vraag 6 

Kyk na die onderstreepte woorde en sê telkens of dit ’n werkwoord of ’n 

selfstandige naamwoord is: 

Die kinders speel in die tuin. Werkwoord 
 

Apies hou van boomklim.  Selfstandige naamwoord  
 

Die eendjies stap in ’n ry. Werkwoord 
 

Francis skryf ’n brief. Werkwoord  
 

Die slang pik die hond. Selfstandige naamwoord  
 

Casper sny die gras. Werkwoord  
 

Gee asseblief die mes aan? Selfstandige naamwoord  
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Die wind waai die blare weg. 
 

Selfstandige naamwoord  

Die kinders sit doodstil op die mat. 
 

Werkwoord  

            (9) 

Vraag 7 

Onderstreep die korrekte ENGELSE betekenis van die vetgedrukte woord 

in die sin: 

a) Die brak is baie siek. 

• Cat  

• Dog  

• Butterfly          (1) 

b) Die tak aan die boom breek af. 

• Cup 

• Knife 

• Branch          (1) 

c) Jy maak seker ’n grap! 

• Joke 

• Sentence 

• Pot           (1) 

d) Ek werk daagliks aan my skoolwerk. 

• Dance 

• People 

• Work           (1) 

e) Die enjin se klep het gebreek. 

• Engin 

• Valve 

• Butter           (1) 

f) Ek het my sak by die skool vergeet. 

• Bag 

• Water 

• Grass           (1) 

g) Die tiertjies is vreeslik mak. 

• Tiger 

• Plate 

• Tame           (1) 

 


