
 

 

MIDRAND PRIMARY SCHOOL            AFRIKAANS FAL GRAAD 7   WEEK 9 MEMO

   
 Please use your Afrikaans sonder grense textbook to complete the following activities in your 

Afrikaans classwork book. 

 REMEMBER to write the headings and page numbers when starting your written activities. 

 Rule off before you start the next activity. 

 

!!!! MAKE A “KWARTAAL 3” DIVIDER 

 

 Luister en Praat Bl.108 (advertensie) 

1. Die Dieregiere-tydskrif; jongmense (wat omgee vir diere)  

2. Dié tydskrif vir jongmense wat omgee vir diere  

3. Dit trek die leser se aandag en vestig die aandag op iets spesifieks.  

4. Jy kan SMS, bel of ’n e-pos stuur. 

 

 Luister en Praat Bl.109 (Die invul van vorms) 

1. Vorms kan ingevul word as jy aansoek doen by ’n nuwe skool, aansoek doen vir werk, 

inskryf vir ’n kompetisie of inteken op ’n tydskrif. 

2. Jy moet jou naam en van, adres en geboortedatum invul.  

 

 Taal in konteks bl.110&111 

1. meneer 2. mevrou 3. mejuffrou 4. Antwoord 5. telefoon 6. selfoon 7. identiteitsnommer 8. 

Rand 9. straat 10. paragraaf 11. kortboodskapdiens (Short Message Service)  

12. elektroniese pos 

 

A-D on p.111 

- A  

Dit is droog in die Serengeti in Afrika. Die sebras weet dit is tyd om te trek. Waarnatoe moet 

hulle gaan? Hulle moet gaan soek waar dit gereën het. Daar is die gras groen. Omtrent 200 

000 sebras trek gereeld elke jaar 400 honderd kilometer ver. Leeus, jagluiperds en hiënas 

wag langs die pad vir die sebras. Die sebras trek in ’n trop, want dan kan die jagters hulle 

nie so goed sien nie. Die sebras hardloop tot ses kilometer per uur. Volgende jaar doen die 

sebras dit weer. 

B  

1. droog 2. soek 3. ver 4. goed 

C  

1. waarnatoe 2. omtrent 3. gereeld 

 D  

1. trek – to move 2. trek – to pull 3. waar – where 4. waar – true 5. wag – to wait 6. wag – 

guard 7. goed – well/good 8. goed – things 9. kan – can 10. kan – jug 

 

 


