
 

 

 

 

 

NORTHCLIFF HIGH SCHOOL 

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL  

GRAAD 8 

Op ‘n weeklikse basis sal ‘n begripoefening met memorandum asook 

verskeie taaloefeninge met memorandums gepubliseer word.  

[On a weekly basis a comprehension with memorandum as well as a 

variety language exercises will be published.] 

Die oefeninge wat volg is gebaseer op die tye wat laas kwartaal in die 

klas verduidelik is. 

[The exercises that follow are based on the tenses that were explained 

in class during last term.] 

 

TEENWOORDIGE TYD – Present Tense 

Write a sentence as if it is happening NOW!  

 

Step 1: Identify Tense of sentence. (Past or Future?)  

Eg. Pieter het roomys geëet. = Past  

Eg. Pieter sal roomys eet. = Future  

Eg. Pieter wou roomys eet. =Past 

Step 2: Cross out/identify any past tense or future tense words. 

*Don’t forget about changing verbs! 

Eg. Pieter het roomys geëet. 



Eg. Pieter sal  roomys eet. 

Eg. Pieter wou roomys eet. 

Step 3: Move verb back to Verb 1 position or change changing verb 

back. 

Eg. Pieter het roomys geëet. > Pieter eet roomys. 

Eg. Pieter sal  roomys eet. >  Pieter eet roomys. 

Eg. Pieter wou roomys eet. > Pieter wil roomys eet. 

 

Changing verbs:  

Pieter kon swem. > Pieter kan swem. 

Pieter moes swem. > Pieter moet swem 

Pieter sou swem. > Pieter sal swem. 

Pieter was moeg.> Pieter is moeg. 

Pieter wou swem. > Pieter wil swem.  

Pieter wou roomys eet toe hy honger was. > Pieter wil roomys eet 

wanneer hy honger is. 

 

*Look out for Preposition + Verb combos!! 

Eg. Pieter het sy roomys ingesluk. > Pieter het sy roomys ingesluk. > 

Pieter sluk sy roomys in.  

*Het 

Eg.Pieter het ‘n roomys gehad. > Pieter het ‘n roomys. 

*Wees > is  / hê > het 

Eg. Pieter sal ‘n roomys hê. > Pieter het ‘n roomys. 

Eg. Pieter sal honger wees. > Pieter is honger. 



Skryf die volgende sinne in die TEENWOORDIGE TYD: 

1.  Sy kon niks hoor nie. 
2.  Almal het met haar saamgestem. 
3.  Hy was nie ‘n goeie vriend nie. 
4.  Hy het haar getoets. 
5.  Sy moes melk drink. 
6.  Almal het opgewonde geskree. 
7.  Ek het my tande geborsel en my hare gekam. 
8.  Sy het haar skooltrui aangetrek. 
9.  Dave sal kwaad wees vir Mari. 
10. Daar was ‘n brief in die pos. 
11. Die vrou het nooit weer roomys geëet nie. 
12. Ek wou graag aan sport deelneem. 
13. Ons moes hulle ondersteun. 
14. Hy kon twee roomyse eet. 
15. Hy sou die prys wen vir die beste swemmer. 
16. Die seun het gelag toe sy plan uitgewerk het. 
17. Dave sal ‘n tipiese sportster wees. 
18. Sou jy roomys eet? 
19. Ek sal ‘n prys wen. 
20. Kelsey was siek. 
21. Kon jy ‘n nuwe fiets kry? 
22. Het jy die prys gewen? 
23. Die seun het kwaad geword toe hy verloor het. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verlede tyd – Past tense 

Always check for changing words: 

Wil > wou 

Sal > sou 

Is > was 

Kan > kon 

Dis (Dit is)> dit was 

Moet > moes 

No changing word? 

 

Ek kyk TV > Ek het TV gekyk. 

Pieter eet roomys. > Pieter het roomys geëet. 

Sarel sing. > Sarel het gesing. 

 

These always have to change: 

*dan, wanneer , as > toe (no.17) 

 

*voorsetsel + werkwoord (preposition) =  

Ek tel die die boek op. > Ek het die boek opgetel. 

 

*Two separate sentences with a conjunction= both parts get put into the 

past tense. 

Ek sing, want dit is lekker. > Ek het gesing, want dit was lekker. 

 

*Sentence has a het in= Ek het ‘n boek > Ek het ‘n boek gehad. 



*Words that don’t get a ge- in past tense:  

Words starting with her-, be-, ge-, ver, ont-, mis-, er-. 

For example: herhaal, begin, gesels, vertel, onthou, mishandel, erken... 

 

*Two actions that can be done at the same time: (e.g. walking and 

talking) 

Only the first verb gets a ge- (no. 26) 

 

*Two actions that cannot be done at the same time (e.g. sleeping and 

singing) 

Both verbs get a ge- (no.27) 

 

*Two verbs in a sentence with no conjunction= none of the verbs get a 

ge- (no.25) 

Skryf die onderstaande sinne in die VERLEDE TYD: 

1.  Ons wil op een van die eilande kampeer. 
2.  Dit is moeilik om so ver te stap. 
3.  Ek moet my swembroek onthou. 
4.  Ek kan snorkel. 
5.  Dis ‘n baie warm dag. 
6.  Vir middagete maak ons kreef gaar. 
7.  Ek wil foto’s neem van die eiland. 
8.  Ek het sonbrandroom. 
9.  Kan jy branderplank ry? 
10. Die vakansie begin. 
11. Ons moet gaan slaap. 
12. Is dit warm buite? 
13. Pieter wil gaan perd ry. 
14. James onthou die koeldrank. 
15. Ek gaan swem, want dit is warm buite. 
16. Ek gesels met Karel. 
17. Pieter gaan perd ry wanneer ons gaan swem. 
18. Ons sal die tent afslaan.  



19. Ek het ‘n roomys. 
20. Dit is vakansie in Suid-Afrika. 
21. Karel moet gaan vis vang. 
22. Sarah trek haar swembroek aan. 
23. Die swemkompetisie begin. 
24. Ek het ‘n medalje. 
25. Ek hoor die voël sing. 
26. Mari dans en sing. 
27. Pieter lees boek en speel Pokemon.  
28. Moet ons kos maak? 
29. Daniel vertel ‘n storie. 
30. Jordan is moeg. 

 

TOEKOMENDE TYD – FUTURE TENSE 

Basic sentence:  

Ek kyk ‘n fliek. > Ek sal ‘n fliek kyk. 

Ek wil ‘n fliek kyk. > Ek sal ‘n fliek wil kyk. 

Ek moet ‘n fliek kyk. > Ek sal ‘n fliek moet kyk. 

Ek kan ‘n fliek kyk. > Ek sal ‘n fliek kan kyk. 

 

*Het 

Ek het ‘n selfoon. > Ek sal ‘n selfoon hê. 

 

*Is 

Ek is moeg. > Ek sal moeg wees. 

 

*Dis 

Dis Vrydag. > Dit sal Vrydag wees. 

 

 



Skryf die onderstaande sinne in die TOEKOMENDE TYD: 

1.  Daar is 20 leerders in my klas. 
2.  Ons kan more gewone klere dra. 
3.  Saterdag gaan ons fliek. 
4.  Ek en Danie eet roomys. 
5.  Ons studiegroep werk elke Woensdag om ons punte te 

 verbeter. 
6.  Mev Janse van Rensburg is ‘n baie gawe onderwyser. 
7.  Die Wiskunde eksamen word Dinsdag geskryf en dit is baie 

 werk. 
8.  Danie het Wiskunde.* 
9.  Ek sing. 
10. Ek pak my boeke reg.* 
11. Waarom doen hy dit? 
12. Ek wil hulle help. 
13. Wanneer het jy Kuns? 
14. Sy kam haar hare en borsel haar tande. 
15. Dis hartseer. 
16. Ek sluk my pizza in. 
17. Ek huil, want die fliek is hartseer. 
18. Ek hoor die seun sing. 
19. Ek lê en lag.  
20. Ek studeer en slaap. 
21. Pieter tel die hondjie op. 

 

MEMORANDUM VIR SINNE: 

TEENWOORDIGE TYD: 

1.  Sy kan niks hoor nie. 
2.  Almal stem met haar saam. 
3.  Hy is nie ‘n goeie vriend nie. 
4.  Hy toets haar. 
5.  Sy moet melk drink. 
6.  Almal skree opgewonde. 
7.  Ek borsel my tande en kam my hare. 
8.  Sy trek haar skooltrui aan. 
9.  Dave isl kwaad vir Mari. 
10. Daar is ‘n brief in die pos. 
11. Die vrou eet nooit weer roomys nie. 
12. Ek wil graag aan sport deelneem. 
13. Ons moet hulle ondersteun. 



14. Hy kan twee roomyse eet. 
15. Hy sal die prys wen vir die beste swemmer. 
16. Die seun lag wanneer sy plan uitwerk. 
17. Dave is ‘n tipiese sportster. 
18. Sal jy roomys eet? 
19. Ek wen ‘n prys. 
20. Kelsey is siek. 
21. Kan jy ‘n nuwe fiets kry? 
22. Wen jy die prys gewen? 
23. Die seun word kwaad wanneer hy verloor. 

 
VERLEDE TYD: 
 

1.  Ons wou op een van die eilande kampeer. 
2.  Dit was moeilik om so ver te stap. 
3.  Ek moes my swembroek onthou. 
4.  Ek kon snorkel. 
5.  Dit was ‘n baie warm dag. 
6.  Vir middagete het ons kreef gaargemaak. 
7.  Ek wou foto’s neem van die eiland. 
8.  Ek het sonbrandroom gehad. 
9.  Kon jy branderplank ry? 
10. Die vakansie het begin. 
11. Ons moesgaan slaap. 
12. Was dit warm buite? 
13. Pieter wou gaan perd ry. 
14. James het die koeldrank onthou. 
15. Ek het gaan swem, want dit was warm buite. 
16. Ek het met Karel gesels. 
17. Pieter het gaan perd ry toe ons gaan swem het. 
18. Ons sou die tent afslaan.  
19. Ek het ‘n roomys gehad. 
20. Dit was vakansie in Suid-Afrika. 
21. Karel moes gaan visvang. 
22. Sarah het haar swembroek aangetrek. 
23. Die swemkompetisie het begin. 
24. Ek het ‘n medalje gehad. 
25. Ek het die voël hoor sing. 
26. Mari het gedans en gesing. 
27. Pieter het boek gelees en het Pokemon gespeel.  
28. Moes ons kos maak? 
29. Daniel het ‘n storie vertel. 
30. Jordan was moeg. 



TOEKOMENDE TYD: 
 

1.  Daar sal 20 leerders in my klas wees. 
2.  Ons sal more gewone klere kan dra. 
3.  Saterdag sal ons gaan fliek. 
4.  Ek en Danie sal roomys eet. 
5.  Ons studiegroep sal elke Woesdag werk om ons punte te 

 verbeter. 
6.  Mev Janse van Rensburg sal ‘n baie gawe onderwyser 

 wees. 
7.  Die Wiskunde eksamen sal Dinsdag geskryf word en dit sal 

 baie werk wees. 
8.  Danie sal Wiskunde hê. 
9.  Ek sal sing. 
10. Ek sal my boeke regpak. 
11. Waarom sal hy dit doen? 
12. Ek sal hulle wil help. 
13. Wanneer sal jy Kuns hê? 
14. Sy sal haar hare kam en sal haar tande borsel. 
15. Dit sal hartseer wees. 
16. Ek sal my pizza insluk. 
17. Ek sal huil, want die fliek sal hartseer wees. 
18. Ek sal die seun hoor sing. 
19. Ek sal lê en lag. 
20. Ek sal studeer en ek sal slaap. 
21. Pieter sal die hondjie optel. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 



Graad 8 ekstra oefening - LEESBEGRIP 

VRAAG 1 

TEKS A: TYDSKRIFARTIKEL 

Lees die onderstaande tydskrifartikel deur en beantwoord die vrae wat volg. 

Spinnekoppe 

Het jy geweet daar is 2000 verskillende soorte spinnekoppe in Suid-Afrika?  Die 

meeste is nie gevaarlik of giftig nie en speel 'n belangrike rol in die natuur. 

Spinnekoppe maak selfs die lewe vir mense makliker deur insekte soos muskiete, 

vlieë, miere, kakkerlakke en motte in en om huise te eet.  Party spinnekoppe span 

spinnerakke wat hulle gebruik om hul prooi te vang, terwyl ander vir hul kos op die 

grond of op plante jag. 

Die web wat spinnekoppe gebruik om hul spinnerakke mee te weef is baie sterk.  As 

dit so swaar soos staal was, sou dit vyf keer sterker gewees het as staal.  Al is die 

meeste Suid-Afrikaanse spinnekoppe nie giftig nie, kan die byt van 'n giftige een baie 

seer en selfs lewensgevaarlik wees.  

Die knopiespinnekop is seker een van 

Suid-Afrika se bekendste 

spinnekoppe.  Hulle is baie giftig en 

kan dikwels uitgeken word aan die 

rooi kol of streep bo-op die ronde lyf.  

Hulle leef meestal in die veld of 

tussen klippe en hout.   

Sommige mense is baie bang vir spinnekoppe, al is dit glad nie nodig nie. Wanneer 

iemand 'n vrees of fobie vir spinnekoppe het, word dit aragnofobie genoem. 

Al is die meeste spinnekoppe nie gevaarlik nie, is dit belangrik om versigtig te wees. 

Hou jou kamer skoon en netjies. Bekyk gereeld jou slaapklere en gordyne om seker 

te maak dat spinnekoppe nie daarin nes gemaak het nie.  As jou skoene of klere 

buite gelê het, maak eers seker dit is skoon voor jy dit aantrek. 

 



 

 

Bly kalm wanneer jy of iemand wat jy ken deur 'n spinnekop gebyt word.  Kyk of 

iemand nie die spinnekop kan probeer vang of uitken nie, want dit kan die dokter 

help om die regte behandeling toe te pas. Onthou: Jy hoef nie bang te wees vir alle 

spinnekoppe nie, want hulle is wonderlike skepsels wat 'n belangrike rol in die natuur 

speel. 

                                                                                                                  [Verwerk uit: Die Huisgenoot, Junie 2016] 

1.1 Hoeveel verskillende soorte spinnekoppe is daar in Suid-Afrika?  (1) 
 
1.2 Alle spinnekoppe is gevaarlik en giftig. 

Haal ‘n sin uit die teks aan om te bewys dat hierdie stelling ONWAAR is. (1) 
 
1.3 Noem TWEE soorte insekte wat spinnekoppe eet.     (2) 
 
1.4 Kies die antwoord wat die sin KORREK sal voltooi. Skryf net die           
   vraagnommer (1.4) en die antwoord (A–D) neer, byvoorbeeld 1.4 E. 

Knopiesspinnekoppe leef meestal...  
 
 A op plante 
 B tussen klippe 
 C in slaapklere 
 D tussen gordyne       (1) 
 
1.5 Watter soort spinnekop dink jy is op die prentjie?  Gee TWEE redes vir  
  jou antwoord.        (3) 
 
1.6 Hoekom dink jy is sommige mense bang vir spinnekoppe?   (1) 
 
1.7 Is jy bang vir spinnekoppe?  Gee ‘n rede vir jou antwoord.   (1) 
 
1.8 Wat noem ‘n mens dit wanneer iemand 'n vrees of fobie vir  
  spinnekoppe het?       (1) 
 
1.9 Hoekom is dit belangrik om eerder versigtig vir spinnekoppe te wees al  
  is die meeste van hulle nie gevaarlik nie?     (1) 
 
1.10 Hoekom moet jy seker maak dat jou skoene of klere skoon is voor jy dit 
  aantrek as dit buite gelê het?      (1) 
 
1.11 Hoekom dink jy maak spinnekoppe graag nes in slaapklere en  
  gordyne?        (1) 
 
1.12 Wat sal jy doen indien jy ‘n giftige spinnekop in jou huis kry?   (1) 

 



 

TEKS B: INLIGTINGSSTUK 

Bestudeer die inligting hieronder en beantwoord die vrae wat volg.  
 

  

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13 Hoeveel haaie sien jy in die prentjie?     (1) 
 
1.14 Word die mannetjies of die wyfies gewoonlik die grootste?   (1) 
 
1.15 Dink jy ‘n mens sal haaie by Alice Springs sien?  Gee ‘n rede  
  vir jou antwoord.        (1) 
 
1.16 Hoeveel kilogram weeg ‘n volwasse wyfie meer as ‘n volwasse  
  mannetjie?        (1) 
 
1.17 Sou jy in die see gaan swem by Marino Rocks Beach?  Gee ‘n rede vir 
  jou antwoord.        (1)  

                                                                                                                                (20) 

 

Die reusehaai is 100 m van die 
strand by Marino Rocks Beach in 
Adelaide, Suid-Australië gesien. 



 

MEMO 

TEKS A: TYDSKRIFARTIKEL 

VRAAG 1  
[Verwerk uit Die Huisgenoot, Junie 2016] 

Vraag: Antwoord: Punt Vlak: 

1.1 2000 1 1 

1.2 

Die meeste is nie gevaarlik of giftig nie en speel 'n 

belangrike rol in die natuur./ 

Al is die meeste Suid-Afrikaanse spinnekoppe nie giftig 

nie, kan die byt van 'n giftige een baie seer en selfs 

lewensgevaarlik wees./  

Al is die meeste spinnekoppe nie gevaarlik nie, is dit 

belangrik om versigtig te wees. 

1 2 

1.3 Muskiete, vlieë, miere, kakkerlakke, motte (enige 2) 2 1 

1.4 B  -   tussen klippe 1 1 

1.5 

‘n Kopiespinnekop   

Die spinnekop het ‘n ronde lyf  

Die spinnekop het ‘n kol/streep bo-op die lyf  

3 3 

1.6 
Enige logiese antwoord. (Hulle is bang die spinnekop sal 

hulle byt/hulle is bang die spinnekop is giftig) 
1 3 

1.7 Ja/Nee.  Motivering. 1 5 

1.8 Aragnofobie 1 1 

1.9 
Dit is belangrik om maar eerder versigtig te wees vir 

ingeval hulle wel giftig is. 
1 3 

1.10 Daar mag dalk ‘n spinnekop daarin wegkruip. 1 3 

1.11 
Enige logiese antwoord.  (Dis donker en warm in 

slaapklere/gordyne) 
1 3 

1.12 
Ènige logiese antwoord.  (Hom doodmaak/hom vang en 

buite sit) 
1 5 

TEKS B: INLIGTINGSSTUK 
[Verwerk uit: www.grafika24.com] 

1.13 Vier/4 1 1 

1.14 Wyfies 1 2 

1.15 Nee, dit is ver van die see af. 1 3 

1.16 200 kg 1 3 

1.17 
Ja/Nee.  Motivering.  (Ja, ek hou baie van swem/Nee, ek 

sal te bang wees dat ‘n haai my sal byt) 
1 5 

                                                                 TOTAAL AFDELING A: [20] 


