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Graad 5 Kwartaal 1 Eenheid 1   Heelgetalle  
 

Oorsig van Leerderboek 

Afdelings in hierdie eenheid Inhoud Bladsye in Leerderboek 

1.1 Tel Tel in groepe 3 tot 8 

1.2 Plekwaarde Stel getalle met plekwaardekaarte en op ander maniere voor 9 tot 10 

1.3 Tel, orden en vergelyk getalle Rangskik getalle van die kleinste tot die grootste, en andersom 11 tot 12 
 

KABV-tydstoewysing 2 uur 

KABV-bladsyverwysings 14 tot 16 en 126 tot 127 
 

Wiskundige agtergrond  
’n Getalsimbool soos 357 word uit syfersimbole saamgestel, byvoorbeeld “3”, “5” en “7”. Die getal wat deur 357 verteenwoordig word, is egter nie “drie vyf 
sewe” of “3 en 5 en 7” nie, maar 300 + 50 + 7. Die syfer “3” in 357 stel eintlik die getal 300 voor, die syfer “5” stel die getal 50 voor en die syfer “7” stel die getal 7 
voor. Dit is wat met “plekwaardebegrip” bedoel word, en dit moet vanuit die staanspoor waar moontlik beklemtoon word. Taalkonstruksies soos “breek die 
getal af in sy plekwaardedele” of “ontbind die getal in sy plekwaardedele", en leerderhulpmiddels soos plekwaardekaarte is ontwerp en word voorgeskryf om 
die begrip van plekwaarde te bevorder. 
 
Daar is ’n verskil tussen getalsimbole, wat uit syfers saamgestel is, en die getalle as idees, wat uit ene, tiene, honderde, ens. saamgestel is. Dat getalle uit 
syfers saamgestel is, byvoorbeeld dat die getal 357 uit die syfers 3, 5 en 7 bestaan, is waarskynlik die mees gevaarlike wanbegrip waartoe leerders oor 
heelgetalle kan kom. 
 
’n Onderskeid kan getref word tussen die “sigwaarde” van ’n syfer in ’n getalsimbool, die “numeriese waarde” of getal (plekwaardedeel) wat deur die syfer 
voorgestel word en die plekwaarde van die posisie wat die syfer in die getal inneem. Byvoorbeeld, in 357 is 5 die sigwaarde van die simbool “5”. Die simbool 
“5” stel egter die getal 50 voor, dus is sy getalwaarde 50. Die simbool “5” is in die tieneplek, ’n feit wat soms uitgedruk word deur te sê dat die plekwaarde 
van die syfer (in werklikheid die plekwaarde van die plek of posisie wat dit inneem) tiene is (let op die meervoud). 
 

Benodighede 
Twee hulpmiddels is van uiterste belang vir die werk in hierdie eenheid: 

• Telapparaat: hout- of plastiekkubusse en -stafies, of stokkies en bondels stokkies 

• Plekwaardekaarte, almal dieselfde kleur, vir ene, tiene, honderde en duisende, en verkieslik ook vir tienduisende. 
 
Elke leerder behoort sy/haar eie stel tellers te hê (kubusse en stafies of stokkies en bondels) en sy/haar eie stel plekwaardekaarte. 

Daarby behoort u ’n stel groot plekwaardekaarte vir demonstrasiedoeleindes te hê. 
 
’n Meesterkopie vir plekwaardekaarte is in die Bylaag aan die einde van hierdie Onderwysersgids gegee (kyk bl. 394 tot 411). 
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1.1 Tel 

Kritiese kennis en vaardighede 
Daar is ’n groot verskil tussen 

 A. opsê van getalname soos hulle op mekaar volg: “een, twee, drie, vier, vyf, ses,  
 sewe, agt …”, en 

 B. vasstel hoeveel voorwerpe daar in ’n gegewe versameling is. 

Die vermoë om getalname opeenvolgend op te sê is egter ’n voorvereiste om die getal 
voorwerpe in ’n versameling vas te stel. 

Dit is uiters belangrik dat leerders tel sal verstaan nie slegs as om voorwerpe een vir een te 
tel nie, maar ook as gestruktureerde tel in groepe van tien, honderd, duisend, ens. 

Die tel van gestruktureerde versamelings soos dié op bladsye 4 tot 7 (en soortgelyke 
bladsye in die Graad 4 Leerderboek en die Graad 6 Leerderboek) kan begrip van die 
tiendelige posisionele getallestelsel (plekwaarde) bevorder. 
 

Aanbiedingsriglyne 
Let op hoe leerders vraag 1 aanpak. Leerders wat die strepies een vir een probeer tel, het 
ondersteuning nodig, soos beskryf op die volgende bladsy. Stel aan leerders voor dat hulle 
moet probeer dink hoeveel strepies daar in elkeen van die kolomme is, en hoeveel 
kolomme daar altesaam is. 
 

Notas oor vrae 
Vrae 3 tot 5 is spesifiek opgestel om gestruktureerde tel te bevorder. 
 

Antwoorde 
1. 100  

2. 3  

3. (a) 30 (b) 300 (c) 100 (d) 3 000 

4. 6 000 

5. (a) 10 000 (b) 100 (c) 1 000  

6. 9 000 
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Aanbiedingsriglyne 
Leerders sal moontlik nie die struktuur van die strepierangskikking raaksien nie, naamlik 
dat dit uit kolomme van 10 strepies elk bestaan, met 10 sulke kolomme in ’n ry (d.i. 100 
strepies in ’n ry), en 10 sulke rye van bo na onder. 

Een manier waarop u leerders kan help is om hulle te vra om ’n groep van 10 strepies, 
wat enige plek op die bladsy naby mekaar is, te soek. Vra hulle om met ’n vinger op die 
groep te druk. Vra hulle dan om nog so ’n groep van 10 strepies met die vinger uit te wys. 
Vra dan hoeveel sulke groepe daar op die bladsy is. 

Dit kan leerders ook help as u hulle aan die idee van rye en kolomme bekendstel. U kan 
’n tekening soos die een hier onder as ’n verwysing op die bord maak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Verduidelik aan leerders dat u drie rye met 10 strepies elk getrek het. Om hulle te help om 
aandag te skenk aan wat u verduidelik het, kan u hulle vra om ’n tekening van vier rye met 
ses strepies elk in hulle skryfboeke te teken. Monitor hulle werk. 

Gebruik u tekening op die bord om aan leerders te wys wat ’n kolom is. Vra hulle 
hoeveel strepies daar in elkeen van die kolomme op die bord is (drie). Vra hulle hoeveel 
strepies daar in elkeen van die kolomme in die tekening wat hulle gemaak het, is (vier). 
U kan ook vra hoeveel kolomme van drie strepies elk u op die bord geteken het (tien). 
 

Aanvullende vrae  
1. Hoeveel strepies sal daar op twee sulke bladsye wees?  

2. Hoeveel strepies sal daar op vyf sulke bladsye wees?  

3. Hoeveel strepies sal daar op tien sulke bladsye wees?  

4. Hoeveel strepies sal daar op 13
4  sulke bladsye wees?  
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Aanbiedingsriglyne 
In Rangskikking B is die strepies in 30’s gegroepeer met 10 groepe in ’n ry. 

Party leerders sal steeds veiliger voel om in tiene te tel, terwyl ander dalk kan probeer om 
in 30’s te tel. 

Leerders met ’n goed ontwikkelde getalbegrip sal amper onmiddellik kan sien dat daar  
3 000 strepies op die bladsy is. 

Die strepies in Rangskikking C op die volgende bladsy is in 60’s gerangskik en daar is 
weer 10 groepe in ’n ry. As leerders oor die situasie nadink, behoort hulle te begryp dat 
Rangskikking C presies dubbel die getal strepies as Rangskikking B het.  
 

Aanvullende vrae  
1. Hoeveel strepies sal daar op twee sulke bladsye wees?  

2. Hoeveel strepies is daar in ses van die tien rye? 

3. Hoeveel strepies is daar in ses van die tien kolomme? 

4. Hoeveel strepies sal daar op drie sulke bladsye wees?  

5. Hoeveel strepies sal daar op 12
5  sulke bladsye wees?  
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Aanvullende vrae  
1. Hoeveel strepies is daar in twee van die tien rye? 

2. Hoeveel strepies is daar in drie van die tien kolomme? 

3. Hoeveel strepies sal daar op twee sulke bladsye wees? 

4. Hoeveel strepies sal daar op 13
5  sulke bladsye wees? 

5. ’n Rangskikking bestaan uit 100 groepe van 500 strepies elk. Hoeveel groepe  
van 250 strepies elk sal altesaam dieselfde getal strepies wees? 
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Aanvullende vrae  
Leerders kan deur hoofrekene aftrek of in veelvoude terug tel (agteruit tel) om die 
antwoorde te vind: 

1. Hoeveel strepies sal daar wees as drie rye strepies uit die rangskikking gehaal word?  

2. Hoeveel strepies sal daar wees as vier kolomme uitgehaal word? 

3. Hoeveel strepies sal daar wees as tien groepe van 100 strepies uitgehaal word? 

4. Hoeveel strepies sal daar wees as vier groepe van 100 strepies uitgehaal word? 

5. Hoeveel strepies sal daar wees as vyf strepies uitgehaal word? 
 
Aanvullende telaktiwiteite  

1. Tel die strepies op hierdie bladsy deur in 100’s te tel. 

2. Tel die strepies op hierdie bladsy deur hardop in 200’s te tel. 

3. Tel terug vanaf 10 000 tot 0 in 1 000’e. 

4. Tel terug vanaf 10 000 tot 0 in 500’s. 
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Antwoorde 
7. (a) 4 264 

 (b) 736 
 

Aanvullende vrae  
1. Hoeveel strepies is nog nodig om hierdie bladsy tot by 8 000 vol te maak? 

2. Hoeveel strepies is nog nodig om hierdie bladsy tot by 10 000 vol te maak? 

3. Hoeveel strepies is nog nodig om hierdie bladsy tot by 7 500 vol te maak? 

	  

 



WISKUNDE GRAAD 5 ONDERWYSERSGIDS   [KWARTAAL 1]  10	

1.2 Plekwaarde 

Aanbiedingsriglyne 
Hoewel prente van plekwaardekaarte op baie bladsye van die Leerderboek voorkom, is dit 
uiters belangrik dat elke leerder sy/haar eie stel plekwaardekaarte, soos dié wat in die Bylaag 
gegee is, het. Hulle het ook elkeen plekwaarde-apparaat soos kubusse en stafies van hout of 
plastiek, of stokkies en bondels stokkies nodig. Hierdie konkrete materiaal is onontbeerlike 
ondersteuning vir die ontwikkeling van getalbegrip, en dra ook by tot die begrip van 
plekwaarde.  

Hoewel ’n getalsimbool soos 357 geskryf (gevorm) word deur die drie syfers 3, 5 en 7 te 
skryf, is die getal wat deur die simbool 357 voorgestel word, nie “drie vyf sewe” nie, maar 
300 + 50 + 7. Dit moet van die begin af duidelik gemaak word en waar moontlik benadruk 
word. Getalle is idees; getalsimbole en getalname is merke op papier of woorde 
en klanke. Die lees van ’n getalsimbool deur die syfers te noem behoort ontmoedig te 
word: getalle moet gelees word deur die volle getalname te sê. ’n Eenvoudige maar kragtige 
klaskameraktiwiteit is om ’n getalsimbool op die bord te skryf en leerders te vra om dit 
hardop te lees. Sulke mondelinge werk kan uitgebrei word deur vrae soos die volgende te 
vra: “Hoeveel tiene is daar in 67?”, “Hoeveel honderde is daar in 368?” 

Plekwaardekaarte is ’n onontbeerlike hulpmiddel om leerders te help om in hulle 
gedagtes tussen getalsimbole en die getalle self te onderskei. Dit is belangrik om plek-
waardekaarte reg te gebruik. Die basiese plekwaarde-aktiwiteit is om leerders te vra om ’n 
getal met hulle kaarte te “wys”. As leerders gevra word om ’n getal (byvoorbeeld 357) te 
wys, behoort hulle die 300, 50 en 7 kaarte te kies en op te hou, en nie die 3, 5 en 7 kaarte 
nie. 
 

Antwoorde 
1. (a) 7 948 (b) 6 853  

 (c) 1 045 (d) 3 975  

 (e) 4 008 

2. (a) 1 000,   200,   70,   3 (b) 6 000,   500,   20,   5 

 (c) 3 000,   300,   50,   7 (d) 2 000,   10,   5 

 (e) 5 000,   40,   2 (f) 1 000,   500,   80,   9 
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Moontlike wanbegrippe 
’n Belangrike doel van die gebruik van plekwaardekaarte is om leerders teen die wanbegrip 
dat ’n getal uit aparte enkelsyfergetalle saamgestel word, te beskerm. Die 5 in 57 is iets 
anders as die 5 in 35 of in 5. Die 5 in 57 stel 50 voor, nie 5 nie. U moet gedurig in gedagte 
hou dat daar ’n verskil is tussen getalsimbole, wat uit syfers saamgestel is, en getalle as 
idees, wat uit ene, tiene, honderde, ens. saamgestel is. Dit is wat bedoel word met “om die 
begrip plekwaarde te verstaan”. 
 

Aanbiedingsriglyne 
Plekwaardekaarte kan gebruik word om die verband tussen die uitgebreide notasie en 
getalsimbole te demonstreer. Die getal 627 kan op twee maniere met plekwaardekaarte 
voorgestel word, naamlik 

 

 as       

 

 en as 

 
 
Hierdie twee maniere om plekwaardekaarte te rangskik stem onderskeidelik ooreen met die 
uitgebreide notasie en die getalsimbool. 
 

Antwoorde 
3. (a) 1 000 + 200 + 70 + 3 (b) 6 000 + 500 + 20 + 5 

 (c) 2 000 + 10 + 5 

4. (a) 6 (b) 4 

5. (a) 4 (b) 8 

6. (a) 3 758 (b) 1 376  

 (c) 8 206 (d) 8 026  

 (e) 6 040 (f) 6 004 

 
	  

 

600 20 7 

600 20 7 
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1.3 Tel, orden en vergelyk getalle 

Aanbiedingsriglyne 
As “opwarming” vir die aktiwiteite in hierdie afdeling kan u leerders vra om saggies op 
hulle eie in 500’s vanaf 500 tot by 5 000 te tel en die getalsimbole neer te skryf soos hulle 
aantel. 

U kan ook ’n paar van die volgende soortgelyke vrae vra: 

1. Tel saggies op jou eie in 400’s. Begin by 0 en eindig by 4 000.  
 Skryf die getalsimbole neer soos jy aantel. 

2. Tel saggies op jou eie in 400’s. Begin by 100 en eindig by 4 100.  
 Skryf die getalsimbole neer soos jy aantel. 

3. Tel saggies op jou eie in 400’s. Begin by 200 en eindig by 4 200.  
 Skryf die getalsimbole neer soos jy aantel. 

4. Tel saggies op jou eie in 400’s. Begin by 300 en eindig by 4 300.  
 Skryf die getalsimbole neer soos jy aantel. 
 

Antwoorde 
1. (a) 4 800 (b) 3 090 (c) 4 088 

 (d) 4 008 (e) 3 200 (f) 3 150 

 Gerangskik van die kleinste tot die grootste: 3 090   3 150   3 200   4 008   4 088   4 800 

2.  

     5 900             6 100 6 200       6 400     6 600         6 800 
 
 
3.  

      6 310    6 320     6 330                     6 350                     6 370     6 380     6 390   

   

4. (a) 3 250 3 255 3 260 3 265 3 270  3 275 3 280 3 285 3 290 
  3 295 3 300 

 (b) 3 250 3 275 3 300 3 325 3 350 3 375 3 400 3 425 3 450 

 (c) 3 250 3 300 3 350 3 400 3 450 

 (d) 2 158 2 163 2 168 2 173 2 178 2 183 2 188 

 (e) 2 133 2 183 2 233 2 283 2 333 

 (f) 2 127 2 152 2 177 2 202 2 227 2 252 2 277 2 302 2 327  
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Antwoorde 
5. (a) 3 250 3 240 3 230  3 220 3 210 3 200 3 190 3 180 

 3 170 3 160 3 150 

 (b) 3 254  3 244 3 234 3 224 3 214 3 204 3 194 3 184 
 3 174 3 164 3 154 3 144 

 (c) 3 250 3 245 3 240 3 235 3 230 3 225 3 220 3 215 
 3 210 3 205 3 200 

 (d) 3 227 3 222 3 217 3 212 3 207 3 202 3 197 3 192 
 3 187 3 182 3 177 

 (e) 3 250 3 225 3 200 3 175 3 150 3 125 3 100 

 (f) 3 250 3 200 3 150 3 100 3 050 3 000 

6. (a) 2 600 (b) 3 200 (c) 3 800  (d) 4 400 

 (e) 5 000 (f) 5 600 (g) 6 200  (h) 6 800 

 (i) 7 400 (j) 8 000 

7. (a) 3 492 < 9 002 (b) 6 768 < 6 879 

 (c) 2 901 > 2 899 (d) 5 536 < 6 355 
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Graad 5 Kwartaal 1 Eenheid 2     Getallesinne 
 

Oorsig van Leerderboek 

Afdelings in hierdie eenheid Inhoud Bladsye in Leerderboek  

2.1 Stel optel- en aftrekfeite Die begrip ekwivalensie en konvensies vir die skryf van rekenplanne 13 tot 16 

2.2 Los getallesinne op en voltooi getallesinne Oop en geslote sinne, en hoofrekene 17 tot 19 

2.3 Ekwivalensie Eienskappe van bewerkings 20 
 

KABV-tydstoewysing 3 uur 

KABV-bladsyverwysings 21 en 128 tot 132 
 

Terwyl dit geleenthede bied om begrip van getallesinne te ontwikkel, spreek die volgende vrae ook die inhoud soos voorgeskryf in die Hoofrekene-afdeling 
van die KABV aan: 

• vraag 5 in Afdeling 2.1 

• vrae 9 tot 12 in Afdeling 2.2  

• vraag 4 in Afdeling 2.3. 
 
Vrae 11 en 12 van Afdeling 2.2 kan as verryking gesien word. Leerders wat vrae 1 tot 10 vinniger as die ander leerders voltooi, kan ook vrae 11 en 12 aanpak.  

 

Wiskundige agtergrond 
’n Getallesin is ’n bewering oor getalle, byvoorbeeld 3 × 12 + 5 × 12 = 8 × 12.  
 
’n Getallesin is ’n sin. Die werkwoord is =, “is gelyk aan” of “is ekwivalent aan”. 
 
3 × 12 + 5 × 12 is ’n uitdrukking. Dit kan ook ’n rekenplan genoem word, ’n beskrywing van die voorneme om sekere berekeninge te doen. 
 
’n Getallesin met uitdrukkings aan weerskante van die gelykaanteken, byvoorbeeld 3 × 12 + 5 × 12 = 8 × 12, is ’n beskrywing van ekwivalensie.  

Dit sê dat die twee verskillende rekenplanne dieselfde getal sal oplewer, in hierdie geval 96. 
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2.1 Stel optel- en aftrekfeite  

Wiskundige notas 

Hierdie afdeling handel oor die begrip ekwivalensie, en die konvensies wat gevolg moet 
word wanneer die rekenplanne, wat die boublokke van ’n simboliese beskrywing van 
ekwivalensie vorm, geskryf en geïnterpreteer word. 

Die feit dat twee verskillende stelle berekeninge (rekenplanne) met dieselfde getalle 
dieselfde antwoord gee, kan as ’n getallesin uitgedruk word. Byvoorbeeld, die feit dat  
3 × 40 + 3 × 8 en 3 × (40 + 8) dieselfde antwoord gee, kan met hierdie getallesin uitgedruk 
word:  

    3 × (40 + 8) = 3 × 40 + 3 × 8 

So ’n getallesin word ’n beskrywing van ekwivalensie genoem. 

Getallesinne kan waar of onwaar wees, byvoorbeeld 

    5 × (3 + 4) = 5 × 3 + 4 is onwaar, maar  

    5 × (3 + 4) = 5 × 3 + 5 × 4 is waar. 
 

Aanbiedingsriglyne 

U kan die geskakeerde gedeelte op bladsy 13 as riglyn gebruik vir die verduideliking van 
wat ’n beskrywing van ekwivalensie is. 

Vrae 1 en 2 is vrae vir leer (nie vrae vir inoefening nie) en dus uiters belangrik.  

Vraag 1 bied aan leerders die geleentheid om beskrywings van ekwivalensie te skryf. 
Vraag 2 maak leerders op die verskil tussen waar en onwaar bewerings bedag.  
 

Antwoorde 
1. (a) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 =  

 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 

 (b) 25 × 8 = 4 × 50 

 (c) 970 − 930 = 470 − 430 

2. (a) Onwaar (b) Waar (c) Waar 

 (d) Waar (e) Waar  (f) Onwaar 
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Aanbiedingsriglyne 

Om beskrywings van ekwivalensie te kan skryf en interpreteer, moet leerders sekere 
basiese konvensies (ooreenkomste) oor die volgorde van bewerkings in 
rekenplanne ken. As daar nie by hierdie konvensies gehou word nie, kan verskillende 
mense dieselfde rekenplan op verskillende maniere vertolk en verskillende berekeninge 
doen. Dit sal tot verwarring lei. Die gevaar van verwarring word in die geskakeerde gedeelte 
gedemonstreer.  

U kan ’n aanbieding soortgelyk aan die een in die geskakeerde gedeelte doen, of u kan 
leerders na dié gedeelte in hulle handboeke verwys deur byvoorbeeld te vra: “Hoekom lyk 
Richard en Thandi so verward?” As leerders probleme ondervind om die teks te lees, kan u op 
die bord verduidelik hoekom die twee karakters so verward is.  

U kan aan hulle vertel dat deur vrae 3 tot 7 te doen, hulle sal leer oor die ooreenkomste 
wat mense aangegaan het om sulke verwarring uit te skakel. Hierdie vyf vrae is onderling 
verwant en is doelbewus in die gegewe volgorde geplaas. Maak seker dat leerders die teks 
wat die verskillende konvensies beskryf, lees en verstaan, en illustreer dit met nog 
voorbeelde op die bord. 
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Moontlike wanbegrippe 

Swak begrip van die betekenis van hakies kan verwarring en wanbegrip tot gevolg hê. 
Hakies word in rekenplanne gebruik om aan te dui dat ’n mens die berekeninge binne die 
hakies eerste moet doen as jy die gegewe rekenplan volg. 

Byvoorbeeld, as jy die rekenplan 45 × (10 + 5 + 2) uitvoer, moet jy eers 10 + 5 + 2 bereken 
om die antwoord 17 te kry, en dit dan met 45 vermenigvuldig.  

Maar as jy moet uitvind hoeveel 45 × (10 + 5 + 2) is, kan jy dit met die ekwivalente 
rekenplan 45 × 10 + 45 × 5 + 45 × 2 vervang, wat die antwoord 450 + 225 + 90 = 765 gee. 
Dieselfde antwoord word natuurlik verkry deur 17 × 45 te bereken. 
 

Antwoorde 
3. (a) 12 (b) 13 (c) 39 (d) 27 

4. Onwaar: 

 (a) 100 − 50 + 30 ≠ 100 − 80 

 (b) 3 × 10 + 5 × 2 ≠ 70 

 (d) 3 × 3 + 5 × 3 ≠ 8 × 6 

5. Onwaar: 

 (a) 12 − (3 + 5) − 2 ≠ 12 − 3 + 5 − 2 

 (b) 3 × 30 + 5 × 30 ≠ 3 × (30 + 5) × 30 

 (d) 5 × (20 + 3) ≠ 5 × 20 + 3 
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Aanbiedingsriglyne 

Die herrangskikbaarheid (assosiatiewe eienskap) van optelling vorm die logiese basis vir 
die beskrywings van ekwivalensie wat in optelling en aftrekking gebruik word, en u kan 
leerders in hierdie stadium daarop wys. (Eenheid 3, wat op hierdie eenheid volg, handel 
oor optelling en aftrekking.) 
 

Antwoorde 
6. Nie een is onwaar nie. 

7. Onwaar: 

 (c) 500 + 300 − 200 ≠ 500 + 200 − 300 

 (f) (60 − 7) + (10 − 3) ≠ (60 − 10) + (7 − 3) 

8. Die eerste, derde en laaste berekeninge gee dieselfde antwoord. 

 6 × 1 000 = 60 × 100    

 60 × 100 = 600 × 10 

 600 × 10 = 6 × 1 000 

9. Die volgende berekeninge sal die regte antwoord (2 000) gee: 

 (a) 20 × 100 

 (b) 20 × 60 + 20 × 3 + 20 × 30 + 20 × 7 

 (d) 20 × 60 + 20 × 40 

 Berekening (c) 20 × 80 × 3 + 20 × 50 × 7 sal nie. 
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2.2 Los getallesinne op en voltooi getallesinne 

Wiskundige notas 

Getallesinne kan oop of geslote wees. Die getallesin 3 × (7 + 4) = 3 × 7 + 3 × 4 is ’n geslote 
getallesin; al die getalle word gegee. 

73 + ... = 100 of 73 + c = 100 is ’n oop getallesin; dit is onvolledig. Dit bevat ’n 
onbekende. In algebra word dit gewoonlik ’n vergelyking genoem.  

Dit is eintlik ’n vraag: 73 + ? = 100. (Kyk ook na die “Wiskundige notas” oor simbole vir 
onbekendes op die volgende bladsy van hierdie Onderwysersgids.) 

’n Getallesin kan ook slegs een getal aan die een kant van die gelykaanteken hê, 
byvoorbeeld 3 × 12 + 5 × 12 = 96 of 8 × 12 = 96. Getallesinne soos hierdie word gebruik om 
getalfeite te gee, byvoorbeeld 4 + 5 = 9, en die antwoorde vir berekeninge wat gedoen 
is, byvoorbeeld 256 + 322 = 578. 
 

Aanbiedingsriglyne 

Hierdie afdeling begin deur die idee van oop getallesinne bekend te stel, en voltooiing 
daarvan deur die ontbrekende getal te vind. Leerders kan dadelik met vrae 1 en 2 begin 
sonder enige insette van u kant. 

Vraag 3 gaan oor die gebruik van getallesinne om optelfeite te beskryf en bied 
geleenthede vir inoefening. 
 

Antwoorde 
1. 19 

2. (a) 20 (b) 19 (c) 18 (d) 15  
 (e) 30 (f) 40 (g) 20 (h) 20  
 (i) 60 (j) 50 (k) 70 (l) 80  
 (m) 75 (n) 25 (o) 35 (p) 12 

3. Daar is talle moontlikhede en slegs ’n paar voorbeelde is hier onder gegee. Al die 
leerders se antwoorde behoort oorweeg te word. 

 (a) 80 + 20 = 100  75 + 25 = 100  91 + 9 = 100  

 (b) 65 + 35 = 100  78 + 22 = 100  40 + 60 = 100 

 (c) 56 + 44 = 100  85 + 15 = 100  71 + 29 = 100 

 (d) 100 + 200 = 300  150 + 150 = 300  250 + 50 = 300 

 (e) 500 + 200 = 700  450 + 250 = 700  145 + 555 = 700 
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Aanbiedingsriglyne 

Afgesien daarvan om getallesinne met die getallelyn in verband te bring, dien vrae 5 tot 7 
om die idee van optelling en aftrekking as omgekeerde (inverse) bewerkings te 
beklemtoon. Dit kan dalk nodig wees om vraag 6 as ’n voorbeeld op die bord te doen. 

Vrae 4 tot 8 is vrae vir leer, en dus uiters belangrik. 
 

Antwoorde 
4. Die getal agter die blou plakkers is 85, omdat 85 + 3 = 88.  

Dus, as 5 by die getal agter die blou plakkers getel word, sal die antwoord 90 wees.  

5. (a) Ja (b) Ja 

6. (a) 120 − 62 = 58 (b) 120 − 58 = 62 

7. (a) 78 (b) 35 

8. 35 + 85 = 120 

 120 − 85 = 35 

 120 − 35 = 85 
 

Wiskundige notas 

In algebra word ’n lettersimbool, byvoorbeeld x, normaalweg gebruik om ’n onbekende 
getal (konstante of veranderlike) aan te dui, byvoorbeeld 73 + x = 100. 

Simbole wat gebruik word om onbekende getalle (konstantes of veranderlikes) aan te dui, 
soos ... of ?  of  c  of  x, word plekhouers genoem.  

Die frase ’n getal of die getal kan ook in plaas van ’n simbool gebruik word. Die oop 
getallesin 73 + c = 100 kan dus as 73 + ’n getal = 100 geskryf word.  
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Notas oor vrae 

Vrae 9 tot 12 is bedoel as inoefening van optel- en aftrekfeite (hoofrekene). 
 

Antwoorde 
9. Daar is talle moontlikhede, byvoorbeeld: 

 80 + 10 = 90    90 − 10 = 80  90 − 80 = 10 

 65 + 25 = 90    90 − 25 = 65  90 − 65 = 25 

 81 + 9 = 90   90 − 9 = 81  90 − 81 = 9 

 35 + 55 = 90   90 − 55 = 35  90 − 35 = 55 

10. Daar is talle moontlikhede, byvoorbeeld: 

 580 + 420 = 1 000    1 000 − 420 = 580    1 000 − 580 = 420 

 475 + 525 = 1 000    1 000 − 525 = 475    1 000 − 475 = 525 

 891 + 19 = 1 000    1 000 − 19 = 891    1 000 − 891 = 19 

 450 + 550 = 1 000    1 000 − 550 = 450    1 000 − 450 = 550 

11. Daar is talle moontlikhede, byvoorbeeld: 

 (a) 250 + 150 + 200 = 600     175 + 125 + 300 = 600 
450 + 125 + 25 = 600     130 + 370 + 100 = 600 

 (b) 400 + 250 + 150 = 800     555 + 125 + 120 = 800 
300 + 450 + 50 = 800     345 + 105 + 350 = 800 

 (c) 750 + 150 + 100 = 1 000     480 + 220 + 300 = 1 000 
505 + 245 + 250 = 1 000  870 + 115 + 15 = 1 000 

12. Daar is talle moontlikhede, byvoorbeeld: 

 (a) 35 + 65 − 50 = 50      28 + 33 − 11 = 50  
250 + 45 − 245 = 50  2 + 53 − 5 = 50  

 (b) 400 + 467 − 667 = 200  55 + 315 − 170 = 200 
900 + 11 − 711 = 200  45 + 165 − 10 = 200 

 (c) 350 + 300 − 250 = 400  390 + 230 − 220 = 400 
457 + 13 − 70 = 400  985 + 15 − 600 = 400  
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2.3 Ekwivalensie 

Aanbiedingsriglyne 
Die doel van hierdie afdeling is om die gebruik van getallesinne te ontwikkel om algemene 
beskrywings van ekwivalensie te maak, veral oor die verspreidingseienskap (distributiewe 
eienskap) van vermenigvuldiging. Let daarop dat leerders nie die benamings van die 
eienskappe van vermenigvuldiging (bv. distributiewe eienskap) in graad 5 hoef te ken nie. 

Die gekleurde plakkers is ’n manier om beskrywings wat ekwivalent is aan  
x × (y + z) = x × y + x × z te maak, sonder om algebraïese lettersimbole te gebruik. 

Vrae 1 en 2 kan die kern van ’n interaktiewe heelklas-bespreking vorm, waarna leerders 
vrae 3 en 4 individueel doen. Vrae 1 tot 3 is uiters belangrike vrae vir leer. 
 

Antwoorde 
1. (a) Leerders kies hulle eie getalle, dus sal hulle antwoorde verskil.  

 (b) Ja 

2. (a) Nee (b) Ja  

3. (a) Ja  (b) Ja  (c) Ja  (d) Nee 

4. (a) Onwaar (b) Waar (c) Waar  

 (d) Waar (e) Waar  
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Graad 5 Kwartaal 1 Eenheid 3      Heelgetalle: Optelling en aftrekking 
 

Oorsig van Leerderboek  

Afdelings in hierdie eenheid Inhoud Bladsye in Leerderboek 

3.1 Optel- en aftrekfeite  Hoofrekene-aktiwiteite  21 tot 23 

3.2 Optelling, aftrekking en verdubbeling Hoofrekene-aktiwiteite 24 tot 27 

3.3 Verdubbeling en ander maniere om feite te maak Hoofrekene-aktiwiteite 28 tot 32 

3.4 Tel veelvoude van 100 en 1 000 op en trek dit af Hoofrekene-aktiwiteite 33 tot 34 

3.5 Afronding en kompensasie Gebruik afronding en kompensasie om af te trek  35 tot 37 

3.6 Gebruik hakies om te beskryf hoe jy dink  Herrangskik getalle om optelling en aftrekking te vereenvoudig 37 tot 39 

3.7 Optelling en aftrekking van 4-syfergetalle  Bereken deur getalle af te breek (te ontbind) en die antwoorde op te 
bou (saam te stel) 

40 tot 41 

3.8 Rond af, skat en los probleme op Rond af tot die naaste 100 en 1 000; los woordprobleme op 42 tot 44 
 

KABV-tydstoewysing 5 uur 

KABV-bladsyverwysings 14 tot 16 en 133 tot 136 
 

Wiskundige agtergrond  
Berekeninge met veelsyfergetalle word gedoen deur die taak op te breek in aparte kleiner take. Die taak 254 + 538 kan byvoorbeeld opgebreek word in kleiner 
take soos hier aangedui: 

Enkeltaak: 
Drie afsonderlike take: 

      254 + 538 

 

=  (200 + 50 + 4) + (500 + 30 + 8) 

=  (200 + 500) + (50 + 30) + (4 + 8) 

(Die getalle word ontbind, d.i. in hulle plekwaardedele opgebreek.) 

(Getalle kan in enige volgorde opgetel word.) 
 
Leerders kan slegs die “ontbind, herrangskik en saamstel”-metode effektief gebruik as hulle die optel- en aftrekfeite vir ene goed ken, asook vir die veelvoude 
van 10 en 100, of as hulle hierdie feite vinnig kan herkonstrueer (weer opbou). Die hoofstrategie om ’n gegewe rekentaak met ’n kombinasie van verskillende 
take te vervang kan slegs werk as daardie take eenvoudiger is en dus vir leerders maklik is om te doen. Dit kan dus slegs werk as leerders take soos 200 + 500,  
50 + 30 en 4 + 8 nie as uitdagings ervaar nie. Die antwoorde vir sulke berekeninge moet reeds deel van hulle beskikbare kennis vorm, of leerders moet die 
antwoorde vinnig en maklik kan kry. Ongelukkig het die meerderheid leerders nie voldoende kennis van optel- en aftrekfeite nie, en kan die feite slegs 
herkonstrueer deur strepies te trek en te tel. Om die waarheid te sê lyk dit asof baie leerders nie eers probeer om optelfeite soos 5 + 7 = 12 te onthou nie. Hulle 
kom dus in die gewoonte om eenvoudig strepies te trek en te tel. Om hierdie gewoonte te oorkom, is dit belangrik dat leerders die basiese rekenfeite leer, 
asook vaardighede om basiese rekenfeite te herkonstrueer. Afdelings 3.1 tot 3.4 maak hiervoor voorsiening. 
 

Benodighede 
’n Stel plekwaardekaarte vir elke leerder en vyf stelle groot plekwaardekaarte vir onderrigdoeleindes (kyk Bylaag, bl. 394 tot 411)  
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3.1 Optel- en aftrekfeite 

Aanbiedingsriglyne 
Vrae 1, 8, 9 en 10 gee aan leerders die geleentheid om optelling en aftrekking in werklike 
leefsituasies te gebruik. As leerders hierdie vrae moeilik vind, kan u voorstel dat hulle 
vinnige vryhandsketse van die tekeninge maak sodat hulle afstande op die sketse kan invul 
om hulle in hulle denke te help. As hulle wel sketse maak, moet u voorkom dat hulle tyd 
mors deur die sketse akkuraat en realisties te probeer maak – dit moet vinnig gedoen word 
omdat die doel daarvan slegs is om leerders se denke oor die situasie te ondersteun. 

Selfs leerders wat weet 70 + 30 = 100 kan dalk vraag 1(a) as ’n uitdaging ervaar as hulle nie 
die situasie kan visualiseer nie. U kan help deur ’n skets op die bord te maak en die inligting 
en vrae verbaal te gee, en byskrifte op die skets aan te bring. 

 

 

 

 

 

 

As leerders probleme met vraag 1(b) ondervind, kan dit dalk help om daarop te wys dat 
hulle die antwoord op vraag 1(a) moet gebruik. 

Vrae 2 en 3 is ’n oefening in hoofrekene.  
 

Antwoorde 
1. (a) 70 m (b) 270 m (c) 300 m 

2. (a) 40 + 60 = 100 (b) 80 + 20 = 100 (c) 50 + 50 = 100 

 (d) 10 + 90 = 100 (e) 100 − 50 = 50 (f) 100 − 80 = 20 

 (g) 100 − 60 = 40 (h) 100 − 70 = 30 (i) 100 − 90 = 10 

 (j) 30 + 70 = 100 (k) 100 − 30 = 70 (l) 100 − 40 = 60 

 (m) 400 − 30 = 370 (n) 700 − 40 = 660 

3. (a) 60 (b) 60 (c) 40 

 (d) 60 (e) 440 (f) 60 
	  

 

30 m ? 

100 m 
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Notas oor vrae 
Die getallelyne is gegee met die idee dat leerders aan posisies, afstande en beweging op 
getallelyne kan dink as hulle berekeninge maak. Leerders hoef egter nie verplig te voel om 
met die hulp van getallelyne te werk nie. As leerders die berekeninge maklik sonder getallelyne 
kan doen en die getallesinne maklik sonder getallelyne kan oplos, behoort hulle dit so te doen. 
 

Antwoorde 
4. (a) 1 000 (b) 1 000 (c) 1 000 (d) 1 000 

5. (a) 700 (b) 700 (c) 300 (d) 300 

 (e) 300 (f) 300 (g) 3 700 (h) 3 700 

6. (a) 300 (b) 300 (c) 5 700 (d) 5 700 

7. (a) 10 000 (b) 2 000 (c) 10 000 (d) 8 000 

 (e) 10 000 (f) 7 000 (g) 10 000 (h) 4 000 

 (i) 10 000 (j) 5 000 (k) 7 000 (l) 3 000 

 (m) 8 000 (n) 3 000 
 

Wiskundige notas 
Om denke oor die getallesin 300 + c = 1 000 te ondersteun, kan ’n mens aan 300 en 1 000  
as posisies op die getallelyn dink. Dan kan ’n mens jouself afvra hoe ver jy vanaf 300 moet 
beweeg om tot by 1 000 te kom.  

 

 
 

 

 
  

 

? 
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Aanbiedingsriglyne 
Leerders kan ook by vraag 8 ’n vinnige skets maak om hulle te help om die situasie te 
verstaan. Hulle moet die gegewe afstande op die skets invul. 

Party leerders kan afstande met pyle aandui: 

 
 

Ander leerders kan dalk die afstande net by spesifieke plekke merk: 

 
 

Let daarop dat sketse soos hierdie vir leerders ’n inleiding tot die getallelyn bied.  
 

Antwoorde 
8. (a) Ongeveer 120 m 

 (b) Ongeveer 180 m  

 (c) 300 m 

 (d) 200 m 

9. (a) 1 800 m 

 (b) 2 600 m 

 (c) 2 200 m 

10. (a) 3 500 eenhede 

 (b) 4 600 eenhede  

 (c) 8 100 eenhede  
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3.2 Optelling, aftrekking en verdubbeling 

Aanbiedingsriglyne 
Om leerders te help om die geskakeerde gedeelte te lees en daaruit sin te maak, kan u die 
idees van som en verskil met diagramme op die bord illustreer, byvoorbeeld: 

      3 200         4 600 

Som: 

                3 200 + 4 600 

          4 600 

Verskil: 

      3 200   4 600 − 3 200 

Let daarop dat leerders in vrae 1(a) en (b) die som en die verskil onderskeidelik moet 
bereken. Hulle antwoorde op hierdie vrae sal ’n aanduiding van die geslaagdheid van die 
inleidende bespreking wees. 

Wiskundige notas 
Vraag 1 betrek verskillende betekenisse van aftrekking. 

In 1(b) word aftrekking gebruik om die verskil tussen twee hoeveelhede vas te stel. 

             6 800 

 

                                              3 400                                             6 800 − 3 400  

In 1(c) word aftrekking gebruik om te bepaal hoeveel kortkom. 

In 1(d) word aftrekking gebruik om vas te stel hoeveel oorbly nadat ’n hoeveelheid geld 
van ’n sekere bedrag weggeneem is. 

Leerders weet gewoonlik dat hulle in ’n situasie soos 1(d) moet aftrek, maar hulle begryp 
nie altyd dat aftrekking ook in situasies soos 1(b) en 1(c) gebruik kan word nie. Dit is 
heeltemal aanvaarbaar as leerders 1(c) só doen: 

3 400 + 600 ® 4 000 + 2 800 = 6 800, dus het hy nog R600 + R2 800 = R3 400 nodig. 

Notas oor vrae 
Vrae 1 en 2 het ten doel om leerders op die belangrikheid van kennis van basiese optel- en 
aftrekfeite van ene en veelvoude van 10, 100 en 1 000 bedag te maak. Bespreek dit in die 
klas sodat u leerders kan motiveer vir die werk wat volg. 

Antwoorde 
1. (a) R9 100 (b) R2 300 (c) R3 400 (d) R2 300 

2. 1 128 hoenders   
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Notas oor vrae 
Leerders is gewoond daaraan om oor die algemeen slegs berekeninge te doen met, of feite 
te verskaf oor, getalle wat aan hulle gegee is. In vraag 3 moet hulle feite verskaf sonder dat 
enige getal gegee is. Leerders kan ’n bietjie aanmoediging nodig hê om hiermee te begin. 

Dit is uiters belangrik dat leerders die gewoonte aanleer om intelligent te werk en onnodige werk 
te vermy. Vraag 4 bied so ’n geleentheid. Party leerders kan die drie vrae doen deur die 
volledige berekeninge te maak. Hulle sal byvoorbeeld by vraag 4(a) die volgende doen: 

  (400 + 30 + 2) + (100 + 60 + 8) = (400 + 100) + (30 + 60) + (2 + 8) 

              = 500 + 90 + 10 

              = 600 

As leerders dit doen, kan u op die bord illustreer dat as ’n mens weet 432 + 165 = 597, die 
antwoord vir 432 + 168 vinnig bereken kan word deur 3 by 597 te tel, omdat 168 drie meer 
as 165 is. Gebruik dit as ’n voorbeeld om leerders aan te moedig om slim te werk wanneer 
hulle berekeninge doen. Daag hulle uit om vrae 4(b) en (c) op ’n slim manier te doen.  

Benadruk dit ook dat leerders in staat moet wees om berekeninge met klein getalle vinnig te kan 
doen om goed in Wiskunde te kan vorder. Die volgende vrae bied geleenthede om hulle kennis 
en vaardighede vir optelling en aftrekking van veelvoude van 10, 100 en 1 000 op te skerp. 
 

Antwoorde 
3. Leerders skryf tien verskillende optelfeite asook twee aftrekfeite saam met elke 

optelfeit, byvoorbeeld:  

 3 + 5 = 8   8 − 3 = 5   8 − 5 = 3 

 40 + 20 = 60  60 − 20 = 40  60 − 40 = 20 

4. (a) 600 

 (b) 566 

 (c) 710 

5. (a) 50 blikkies 

 (b) 500 worsies 
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Aanbiedingsriglyne 
Wys leerders daarop dat elke ry in die prent verskeie getalfeite voorstel. 

 

 

 
 
Die prent hier bo wys dat 2 bokse + 2 bokse = 4 bokse, d.i. dat 2 + 2 = 4. 

Dit wys ook dat 20 blikkies + 20 blikkies = 40 blikkies, d.i. dat 20 + 20 = 40. 

As elke blikkie 10 worsies bevat, wys die prent ook dat 200 worsies + 200 worsies =  
400 worsies, d.i. dat 200 + 200 = 400.  
 

Antwoorde 
6. (a) 20 blikkies (b) 40 blikkies   

 (c) 60 blikkies (d) 80 blikkies  

7. 3 + 3 = 6 30 + 30 = 60 300 + 300 = 600 

 4 + 4 = 8 40 + 40 = 80 400 + 400 = 800 

 5 + 5 = 10 50 + 50 = 100 500 + 500 = 1 000 

 6 + 6 = 12 60 + 60 = 120 600 + 600 = 1 200 

 7 + 7 = 14 70 + 70 = 140 700 + 700 = 1 400 

 8 + 8 = 16 80 + 80 = 160 800 + 800 = 1 600 

 9 + 9 = 18 90 + 90 = 180 900 + 900 = 1 800 

 10 + 10 = 20 100 + 100 = 200 1 000 + 1 000 = 2 000 

 11 + 11 = 22 110 + 110 = 220 1 100 + 1 100 = 2 200 

8. (a) 350 (b) 400 (c) 500 

 (d) 250 (e) 125 (f) 150 

9. (a) 200 worsies (b) 400 worsies  

 (c) 600 worsies (d) 800 worsies 
	  

 



WISKUNDE GRAAD 5 ONDERWYSERSGIDS   [KWARTAAL 1] 30	

Antwoorde 
10. (a) 200 blikkies 

 (b) 2 000 worsies 

11. 10 + 12 + 14 + 16 + 20 = 72 bokse ® 720 blikkies ® 7 200 worsies  

12. (a) 70  (b) 60  (c) 80  (d) 90  (e) 40 
 (f) 50  (g) 80  (h) 70  (i) 60  (j) 90 
 

Moontlikhede vir verryking 
Verdubbeling kan as ’n wegspringplek vir die maak van getalfeite gebruik word, soos die 
volgende prentjies voorstel.  
 
 4 + 4 = 8 (bokse) 

 40 + 40 = 80 (blikkies) 

 400 + 400 = 800 (worsies) 

 

 

             40 − 10 + 40 = 30 + 40   80 − 10 = 70 

 3 + 4 = 7 

 30 + 40 = 70 

 300 + 400 = 700 

 

 

 3 + 5 = 8 

 30 + 50 = 80 

 300 + 500 = 800 

 

Veronderstel elke worsie bevat 10 g proteïne. 

Hoeveel proteïne is daar in ’n blikkie met 10 worsies? 

Hoeveel proteïne is daar in ’n boks met 10 blikkies? 
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3.3 Verdubbeling en ander maniere om feite te maak 

Kritiese kennis en vaardighede 
Dit is uiters noodsaaklik dat leerders die vaardighede moet hê om weer die basiese optel- en 
aftrekfeite wat hulle dalk vergeet het, te kan bekom en dat hulle nie moet terugval op die 
trek van strepies en tel nie. 

Verdubbeling van getalle en die uitbreiding van verdubbeling is ’n kragtige manier om 
optelfeite te maak. Byvoorbeeld, as ’n mens weet 60 + 60 = 120, is dit maklik om ander feite 
te maak deur eenvoudige optelling en aftrekking aan weerskante van die gelykaanteken: 

60 + 60 + 10 = 120 + 10, dus 60 + 70 = 130 

60 + 60 − 10 = 120 − 10, dus 60 + 50 = 110 
 

Antwoorde 
1. (a) 11 (b) 17 (c) 18 

 (d) 21 (e) 18 (f) 15 

2. 600  1 200 800 

 1 000 1 600 400 

 1 400 1 800 2 000 

 50  150  70 

3. (Leerders kan hulle verduidelikings op ander maniere uitdruk.)  

 60 + 60 = 120, en 90 is 30 meer as 60.  

 Dus 60 + 90 is 120 + 30, wat gelyk is aan 150. 

4. (a) 75 + 75 + 4 ® 150 + 4 = 154 (of uitgedruk soos hier bo) 

 (b) 400 + 400 + 300 ® 800 + 300 = 1 100 

 (c) 60 + 60 + 30 ® 120 + 30 = 150 

 (d) 50 + 50 + 40 ® 100 + 40 = 140 
 

Aanbiedingsriglyne 
Dit kan dalk nuttig wees om die volgende met leerders te deel: 
 
Wat om te doen as jy nie ’n optelfeit ken nie 

Veronderstel jy weet nie hoeveel 30 + 50 is nie. 

Jy kan die kleinste getal verdubbel: 30 + 30 = 60 

Kan dit jou help om te weet hoeveel 30 + 50 is? 
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Aanbiedingsriglyne 
Soos al die ander werk in hierdie afdeling is vraag 5 ’n hoofrekene-aktiwiteit. Dit bied aan 
leerders ’n geleentheid om self hulle kennis van eenvoudige optel- en aftrekfeite te toets. 
Leerders moet vasstel watter van die vrae hulle nie vinnig kan antwoord nie en dié vrae dan 
neerskryf. Sê aan leerders dat die aktiwiteite wat volg hulle kan help om die vrae wat hulle 
neergeskryf het vinnig en maklik te beantwoord. Hulle gaan daardie vrae dan weer doen 
wanneer hulle vraag 7 op bladsy 31 doen. 
 

Antwoorde 
5.  

9 + 6 = 15  7 + 6 = 13  7 + 8 = 15 

900 + 600 = 1 500  700 + 600 = 1 300  700 + 800 = 1 500 

1 500 − 600 = 900  1 300 − 700 = 600  1 500 − 800 = 700 

60 + 60 = 120  80 + 50 = 130  700 + 700 = 1 400 

50 + 80 = 130  40 + 90 = 130  30 + 100 = 130 

130 − 50 = 80  130 − 40 = 90  1 300 − 300 = 1 000 

13 − 8 = 5  13 − 9 = 4  12 − 3 = 9 

170 − 60 = 110  18 − 6 = 12  13 − 6 = 7 

15 − 8 = 7  150 − 70 = 80  110 − 60 = 50 

16 − 8 = 8  16 − 7 = 9  1 100 − 500 = 600 

180 − 90 = 90  18 − 8 = 10  140 − 60 = 80 

17 − 8 = 9  600 + 900 = 1 500  170 − 90 = 80 

9 + 8 = 17  7 + 9 = 16  70 + 40 = 110 

900 + 800 = 1 700  700 + 900 = 1 600  700 + 400 = 1 100 

1 700 − 600 = 1 100  1 600 − 700 = 900  1 100 − 400 = 700 
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Wiskundige notas 
Die geskakeerde gedeelte handel nie net oor die verskillende maniere waarop aftrekking op 
’n getallelyn voorgestel kan word nie. Dit beskryf drie maniere van denke oor aftrekking 
(drie “betekenisse” van aftrekking): 

• aftrekking om die verskil tussen twee getalle te vind 

• aftrekking om die spasie of afstand tussen twee hoeveelhede te vul (om ’n tekort 
aan te spreek) 

• aftrekking om iets van ’n gegewe hoeveelheid weg te vat. 
 
As leerders ’n “abstrakte” aftrekvraag (geen konteks nie) moet takel, soos “Hoeveel is  
1 500 – 700?”, kan hulle die vraag op enige van die drie maniere interpreteer – dit word ’n 
keuse tussen drie metodes van aftrekking. 
 

Antwoorde 
6. (a) 50 + 80 = 130  130 − 50 = 80 130 − 80 = 50 

 (b) 500 + 800 = 1 300 1 300 − 800 = 500 1 300 − 500 = 800 

 (c) 7 + 7 = 14  14 − 7 = 7 

 (d) 70 + 70 = 140  140 − 70 = 70 
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Aanbiedingsriglyne 
Maak seker dat leerders vry voel om enige metode wat hulle verkies te gebruik wanneer 
hulle vraag 8 doen. Hulle moenie verplig voel om die getallelyn te gebruik nie. Ideaal 
gesproke moet hulle die meeste van die antwoorde direk kan neerskryf sonder om eers 
daaroor te dink.  
 

Antwoorde 
7. Verwys na vraag 5, twee bladsye terug. 

8. (a) 150 (b) 1 500 (c) 70  (d) 80 
 (e) 800 (f) 700 (g) 90  (h) 900 
 (i) 9 000 (j) 9 000 (k) 130 (l) 1 300 
 (m) 600 (n) 1 500 (o) 1 400 (p) 600 
 (q) 600 (r) 2 200 

9. (a) 350 + 80 = 430   430 − 80 = 350   430 − 350 = 80 

 (b) 550 + 80 = 630   630 − 80 = 550   630 − 550 = 80 

 (c) 1 350 + 80 = 1 430  1 430 − 80 = 1 350  1 430 − 1 350 = 80 

 (d) 6 950 + 80 = 7 030  7 030 − 80 = 6 950  7 030 − 6 950 = 80 

 (e) 6 500 + 800 = 7 300  7 300 − 800 = 6 500  7 300 − 6 500 = 800 

 (f) 3 930 + 90 = 4 020  4 020 − 90 = 3 930  4 020 − 3 930 = 90 
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Antwoorde  

10. en 11. 
160 − 100 = 60  160 − 40 = 120  160 − 30 = 130 

100 − 80 = 20  180 − 50 = 130  180 − 70 = 110 

180 − 90 = 90  180 − 80 = 100  180 − 60 = 120 

180 − 100 = 80  80 − 40 = 40  80 − 30 = 50 

100 − 30  = 70  130 − 80 = 50  130 − 70 = 60 

130 − 90 = 40  130 − 30 = 100  130 − 60 = 70 

130 − 100 = 30  130 − 40 = 90  130 − 50 = 80 

100 − 20 = 80  120 − 80 = 40  120 − 70 = 50 

120 − 90 = 30  120 − 20 = 100  120 − 60 = 60 

120 − 100 = 20  120 − 40 = 80  120 − 30 = 90 

100 − 50 = 50  150 − 80 = 70  150 − 70 = 80 

150 − 90 = 60  150 − 50 = 100  150 − 60 = 90 

150 − 100 = 50  150 − 40 = 110  50 − 30 = 20 

100 − 70 = 30  170 − 80 = 90  170 − 90 = 80 

90 − 70 = 20  170 − 70 = 100  170 − 60 = 110 

170 − 100 = 70  70 − 40 = 30  70 − 30 = 40 

100 − 40 = 60  140 − 80 = 60  140 − 70 = 70 

140 − 90 = 50  140 − 40 = 100  140 − 60 = 80 

140 − 100 = 40  140 − 90 = 50  140 − 30 = 110 

100 − 90 = 10  190 − 80 = 110  190 − 70 = 120 

190 − 90 = 100  190 − 20 = 170  190 − 60 = 130 

190 − 100 = 90  190 − 40 = 150  190 − 30 = 160 

100 − 60 = 40  160 − 80 = 80  160 − 70 = 90 

160 − 90 = 70  160 − 60 = 100  160 − 50 = 110 
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3.4 Tel veelvoude van 100 en 1 000 op en trek dit af 

Aanbiedingsriglyne 
Werk saam met leerders deur die geskakeerde gedeelte. Maak hulle bewus daarvan dat 
aftrekking maklik gedoen kan word deur op te vul tot die naaste 100 of 1 000.  
 

Antwoorde 
1. (a) 3 600 + 400 ® 4 000 + 1 300 = 5 300 

  5 300 − 1 700 = 3 600     en     5 300 − 3 600 = 1 700 

 (b) 3 800 + 200 ® 4 000 + 400 = 4 400 

  4 400 − 600 = 3 800     en     4 400 − 3 800 = 600 

 (c) 3 500 + 500 ® 4 000 + 400 = 4 400 

  4 400 − 900 = 3 500     en     4 400 − 3 500 = 900 

 (d) 3 700 + 300 ® 4 000 + 1 300 = 5 300 

  5 300 − 1 600 = 3 700     en     5 300 − 3 700 = 1 600 

2. 3 700 + 300 ® 4 000 + 4 200 = 8 200 

 8 200 − 3 700 = 4 500   (uit 300 + 4 200) 

3. 2 700 + 300 ® 3 000 + 3 500 = 6 500 

 Dus, 6 500 − 2 700 = 3 800   (uit 300 + 3 500) 

 en 3 800 + 200 ® 4 000 + 2 500 = 6 500 

 Dus, 6 500 − 3 800 = 2 700   (uit 200 + 2 500) 
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Antwoorde 
4. (a) 5 000 

 (b) 5 000 

 (c) 5 000 

5. Leerders sien hulle antwoorde na en maak foute reg. 

6. Leerders skryf die getallesinne neer wat hulle nie vinnig kan beantwoord nie. 

7. Leerders voltooi die getallesinne wat hulle neergeskryf het op enige manier wat hulle 
verkies. 

360 − 80 = 280  360 + 90 = 450  760 − 670 = 90 

560 − 480 = 80  680 + 70 = 750  430 − 270 = 160 

380 − 90 = 290  780 + 80 = 860  780 − 60 = 720 

720 − 50 = 670  770 + 40 = 810  940 − 70 = 870 

810 − 730 = 80  330 + 80 = 410  670 − 90 = 580 
 

3 200 − 900 = 2 300  2 300 + 900 = 3 200 

6 700 − 500 = 6 200  3 500 + 800 = 4 300 

4 500 − 900 = 3 600  3 600 + 900 = 4 500 

8 400 + 800 = 9 200  9 200 − 800 = 8 400 

9 200 − 8 400 = 800  5 500 + 700 = 6 200 

6 200 − 700 = 5 500  6 200 − 5 500 = 700 

7 200 − 700 = 6 500  7 200 − 800 = 6 400 

7 300 − 800 = 6 500  7 400 − 900 = 6 500 
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3.5 Afronding en kompensasie 

Aanbiedingsriglyne 
Gebruik die geskakeerde gedeeltes om leerders van die verskillende maniere van aftrekking 
bewus te maak. U kan nog voorbeelde met ander getalle op die bord doen. 
 

Antwoorde 
1. Enige van die volgende: 
 3 756 + 244 ® 4 000 + 1 254 = 5 254 

 Dus, 5 254 – 3 756 ® 244 + 1 254 = 1 498 

  of 

 3 756 + 44 ® 3 800 + 200 ® 4 000 + 1 254 = 5 254 

 Dus, 5 254 – 3 756 ® 44 + 200 + 1 254 = 1 498  

  of 

 3 756 + 4 ® 3 760 + 40 ® 3 800 + 200 ® 4 000 + 1 254 = 5 254 

 Dus, 5 254 – 3 756 ® 4 + 40 + 200 + 1 254 = 1 498 

2. (a) 3 643 

 (b) 4 628 

 (c) 3 694 

 (d) 5 326 

3. (a) 8 000 − 3 000 = 5 000 

  800 − 200 = 600 

  50 − 40 = 10 

  6 − 3 = 3 

  5 000 + 600 + 10 + 3 = 5 613 

  Dus, 8 856 − 3 243 = 5 613 

 (b) 6 000 − 1 000 = 5 000 

  800 − 500 = 300 

  70 − 40 = 30 

  6 − 2 = 4 

  5 000 + 300 + 30 + 4 = 5 334 

  Dus, 6 876 − 1 542 = 5 334 
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Notas oor vrae 
Die doel van vraag 4 is om leerders voor te berei vir die verduideliking in die geskakeerde 
gedeelte. 
 

Aanbiedingsriglyne 
Twee aftrekmetodes wat na verwant is, word in die twee geskakeerde gedeeltes beskryf. Die 
onderliggende strategie by albei metodes is om die plekwaarde-uitbreiding van die grootste 
getal te vervang met ’n ander manier om die getal uitmekaar te haal of af te breek.  

Beklemtoon vervanging as die onderliggende strategie wanneer u voorbeelde van al twee 
metodes op die bord doen. 
 

Antwoorde 
4. (a) 543 

 (b) 544 

5. (a) 6 000 − 2 000 = 4 000 

  900 − 800 = 100 

  90 − 60 = 30 

  9 − 6 = 3 

  Dus, 6 999 − 2 866 = 4 000 + 100 + 30 + 3 = 4 133 

 (b) Tel 544 by;  7 543 − 2 866 = 4 133 + 544 = 4 677 

 (c) 4 677 + 2 866 = 7 543 

6. (a) 3 648 

 (b) 4 486 

7. Ja, dit is. 

8. 13 − 6 = 7 

 130 − 60 = 70 

 1 400 − 800 = 600  

 6 000 − 2 000 = 4 000 

 Dus, 7 543 − 2 866 = 4 000 + 600 + 70 + 7 = 4 677 

 
	  

 



WISKUNDE GRAAD 5 ONDERWYSERSGIDS   [KWARTAAL 1] 40	

Wiskundige notas 
“Oordrag” of “oordra” soos dit in die geskakeerde gedeelte voorkom, het tradisioneel as 
“leen” bekendgestaan. 

Aanbiedingsriglyne 
Let daarop dat dit nie van leerders verwag word om die aftrekking in vraag 9 te doen nie. 
Die doel is om hulle aandag op die stap vóór die aftrekking te vestig (soos hulle in vraag 10 
sal doen), naamlik op vervanging. 

Antwoorde  
9. (a) 8 000 + 400 + 30 + 2 ® 7 000 + 1 300 + 120 + 12 

 (b) 9 000 + 10 + 4 ® 8 000 + 900 + 100 + 14 

 (c) 7 000 + 500 + 60 + 6 ® 6 000 + 1 400 + 150 + 16 

 (d) 8 000 + 100 + 40 + 1 ® 7 000 + 1 000 + 130 + 11 

10. (a) 2 534 (b) 3 116 (c) 1 668 (d) 2 243 

 

 

3.6 Gebruik hakies om te beskryf hoe jy dink 

Aanbiedingsriglyne 
Leerders moet die inligting wat in die geskakeerde gedeelte gegee word deurlees, maar hulle 
kan dalk probleme hê om te verstaan wat die hakies hier beteken: 

    (7 000 + 1 000) + (100 + 100) + (20 + 10) + 5 

 = 7 000 + (1 000 + 100) + (100 + 20) + (10 + 5) 
 

Die verskillende plasing van die hakies in die twee reëls is die konvensionele wiskundige 
manier om twee verskillende ordes van bewerking van optelling aan te dui. Dit is moontlik 
weens die herrangskikkingseienskap (assosiatiewe eienskap) van optelling. In woorde: 

“In plaas daarvan om (7 000 + 1 000) + (100 + 100) + (20 + 10) + 5 te bereken deur eers die 
berekeninge tussen hakies te doen, mag jy die hakies anders plaas en dan die berekeninge binne die 
hakies in die tweede rangskikking eerste doen: 7 000 + (1 000 + 100) + (100 + 20) + (10 + 5).” 

Die gebruik van horisontale krulhakies is ’n ander manier om dieselfde herrangskikking 
voor te stel, en kan leerders dalk help om makliker te verstaan: 
 
  = 7 000 + 1 000 + 100 + 100 + 20 + 10 + 5 
 
 

Gebruik die voorbeeld in die geskakeerde gedeelte om die herrangskikking van die 
volgorde van optelling te verduidelik, en hoe dit op twee maniere geskryf kan word: met 
gewone hakies of met horisontale krulhakies.    
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Wiskundige notas 
Die herrangskikkingseienskap van optelling bied die logiese basis om die plekwaarde-
uitbreiding van ’n getal met ’n ander uitbreiding te vervang. Dié eienskap beteken dat 
wanneer ’n mens ’n klomp getalle moet optel, jy hulle op enige manier wat jy wil kan 
herrangskik. Hakies is een van ’n verskeidenheid maniere waarop jy ’n bepaalde keuse van 
volgorde van berekeninge kan aandui. Vrae 1 en 2 handel oor aftrekking. Dan skuif die 
fokus weer na optelling. 

Die vervanging van 6 000 + 400 + 20 + 5 met 5 000 + 1 300 + 110 + 15 in vraag 2 betrek 
net die herrangskikkingseienskap, maar die vervanging van (5 000 + 200 + 30 + 5) +  
(3 000 + 300 + 50 + 2) met (5 000 + 3 000) + (200 + 300) + (30 + 50) + (5 + 2) betrek die 
herrangskikkings- (assosiatiewe) sowel as die omruileienskap (kommutatiewe eienskap) 
van optelling. 

Antwoorde 
1. 9 000 + 200 + 40 + 5 
 = (8 000 + 1 000) + (100 + 100) + (30 + 10) + 5 
 = 8 000 + (1 000 + 100) + (100 + 30) + (10 + 5) 
 = 8 000 + 1 100 + 130 + 15 

2. 6 425  =        6 000      +       400    +     20      + 5 

   =    5 000 + 1 000   +    300 + 100  +  10 + 10  + 5 

   =    5 000 +     1 300        +        110      +     15 

Aanbiedingsriglyne 
Met die doel om op hoogte te kom met u leerders se begrip van optelling, kan u hulle vra 
om 6 364 + 2 435 en 6 364 + 2 877 op ’n los vel papier te bereken. U kan dit inneem om 
later te ontleed.  

Wys dan hoe 5 235 + 3 352 bereken kan word deur elke getal op te breek in sy plek-
waardedele, die dele te herrangskik, soortgelyke dele bymekaar te tel (bv. tiene by tiene) en 
die antwoord op te bou, soos in die eerste geskakeerde gedeelte beskryf is. 

Wanneer leerders vraag 4 voltooi het, vra hulle om weer 6 364 + 2 435 op ’n los vel papier 
te bereken en in te handig. Dit sal u help om die impak van u les te beoordeel en te bepaal 
wat leerders geleer het deur vrae 3 en 4 te doen. 

Antwoorde 
3. 5 235 + 3 352 
 = (5 000 + 200 + 30 + 5) + (3 000 + 300 + 50 + 2) 
 = (5 000 + 3 000) + (200 + 300) + (30 + 50) + (5 + 2) 
 = 8 000 + 500 + 80 + 7 
 = 8 587 

4. (a) 9 416 (b) 8 789   
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Wiskundige notas 
’n Ander formaat vir optelling en aftrekking word by Afdeling 3.7 ingevoer (bl. 40 van die 
Leerderboek) as ’n eerste stap tot optelling en aftrekking in kolomme (Kwartaal 3). 
 

Antwoorde 
5. (a) 7 000 + 800 + 90 + 6 

 (b) 4 000 + 200 + 30 + 1 

 (c) 7 000 + 600 + 60 + 3 

6. (a) 8 275 

 (b) 7 346 

 (c) 7 783 

 (d) 6 552 
 

Aanbiedingsriglyne 
Laat leerders weer 6 364 + 2 877 op ’n los vel papier bereken nadat hulle vraag 6 voltooi 
het. U beoordeel weer die ingehandigde werk sodat u kan bepaal of die klas verbeter het na 
die werk wat in die klas gedoen is. 

U kan die voorbeeld in die eerste geskakeerde gedeelte gebruik om uit te wys dat die 
metode wat hulle vir optelling gebruik slegs moontlik is omdat getalle in enige volgorde 
bymekaargetel kan word (die herrangskikkings- of assosiatiewe eienskap). 
 

Antwoorde 
7. (a) 420 

 (b) 440 

 (c) 4 200 

 (d) 4 550 

8. 6 154 − 2 769  = (155 + 5 999) − 2 769 

       = 155 + (5 999 − 2 769) 

       = 155 + 3 230 

       = 3 385 
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3.7 Optelling en aftrekking van 4-syfergetalle 

Aanbiedingsriglyne 
Plekwaardekaarte, soos dié in die Bylaag op bladsye 398 tot 411 wat u kan kopieer en 
lamineer, kan gebruik word om die inhoud van die geskakeerde gedeelte prakties in die klas 
te doen. Dit sal leerders help om te beleef hoe getalle in hulle plekwaardedele afgebreek 
kan word en hoe die dele herrangskik kan word sonder om die totaal te beïnvloed, as 
gevolg van die omruilings- en herrangskikkingseienskappe (kommutatiewe en assosiatiewe 
eienskappe) van optelling. 

Leerders kan in pare werk om die getalle met behulp 
van die plekwaardekaarte saam te stel. U kan dieselfde 
doen deur groot plekwaardekaarte op die bord te plak. 

Vra leerders nou om die getalle 
uitmekaar te haal. Doen dieselfde op 
die bord met ’n ander stel kaarte sodat 
die eerste stel op die bord bly. 

Vra leerders om die kaarte só te rangskik 
dat die duisende-kaarte bymekaar is, die 
honderde-kaarte bymekaar, die tiene-
kaarte bymekaar en die ene-kaarte bymekaar.  
Doendieselfde op die bord met ’n volgende stel 
kaarte. 

Vra leerders om die getalle in elke groep 
bymekaar te tel, en in elke geval die antwoord met kaarte voor te stel. Doen dit ook op die 
bord. 

Die kaarte (dele) kan weer herrangskik word.  
Die antwoord 5 761 is nou duidelik. 

Vra leerders om neer te skryf wat hulle met die kaarte gedoen het. Hulle kan die 
geskakeerde gedeelte gebruik om hulle te help. 
 

Antwoorde 
1. (a) 8 681 (b) 9 022 (c) 6 771 (d) 9 640 (e) 4 742 (f) 9 421 

2. (a) 8 681 − 6 297 = 2 384  8 681 − 2 384 = 6 297 

 (b) 9 022 − 7 834 = 1 188  9 022 − 1 188 = 7 834 

 (c) 6 771 − 3 902 = 2 869  6 771 − 2 869 = 3 902 

 (d) 9 640 − 6 771 = 2 869  9 640 − 2 869 = 6 771 

 (e) 4 742 − 1 795 = 2 947  4 742 − 2 947 = 1 795 

 (f) 9 421 − 5 432 = 3 989  9 421 − 3 989 = 5 432    

3000 400 80 7 2000 200 70 4 

3000 400 80 7 2000 200 70 4 

3000 2000 400 200 4 7 80 70 

 

5000 600 10 
1 

100 
50 

5000 1 600 100 50 10 
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Aanbiedingsriglyne 
Party leerders ondervind probleme met aftrekking wat “leen” behels. 

In die verduideliking in die geskakeerde gedeelte word aftrekking nie as ’n stapsgewyse 
proses, waarin van regs na links deur die verskillende plekwaardekolomme gewerk word, 
beskryf nie. Met die oog daarop om die wiskundige aard van die proses meer deursigtig te 
maak, word aftrekking beskryf as ’n reeks aksies op die getalle in die uitgebreide notasie.  

Leerders moet verkieslik eers ’n aftrekvraag doen waarin “leen” nie ’n rol speel nie, 
byvoorbeeld 7 854 − 2 532. Die geskakeerde gedeelte moet eers daarna behandel word. 
Doen eers ’n eenvoudige voorbeeld van aftrekking op die bord, byvoorbeeld 6 768 − 3 254: 

        6 768 = 6 000 + 700 + 60 + 8 

        3 254 = 3 000 + 200 + 50 + 4 

        6 768 − 3 254 = 3 000 + 500 + 10 + 4 

     = 3 514 

Om leerders met moeiliker voorbeelde te konfronteer, kan u dan die voorbeeld in die 
geskakeerde gedeelte op die bord skryf. Laat ’n spasie na die eerste reël oop: 

        7 234 = 7 000 + 200 + 30 + 4 

 

        3 876 = 3 000 + 800 + 70 + 6 

        7 234 − 3 876 =   ? 

Die probleem in hierdie geval is dat 6 nie van 4 afgetrek kan word nie, 70 kan nie van 30 
afgetrek word nie en 800 kan nie van 200 afgetrek word nie. Laat gerus ’n tydjie toe waarin 
leerders ’n oplossing vir die probleem kan voorstel. Dit kan hulle eie idee wees of hulle kan 
by die geskakeerde gedeelte gaan kers opsteek. 
 

Antwoorde 
3. (a) 3 756 (b) 1 548 (c) 3 583 (d) 3 649 

4. (a) 8 436 

 (b) Leerders bekyk hulle eie antwoorde en verbeter die antwoord vir 3(d). 

5. (a) 7 632 − 3 876 = 633 + (6 999 − 3 876) = 633 + 3 123 = 3 756 

 (b) Leerders bekyk hulle eie antwoorde en verbeter die antwoorde vir 3(b) en (c) op 
dieselfde manier. 

6. R4 367 

7. R1 339 

8. R3 777 
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3.8 Rond af, skat en los probleme op 

Aanbiedingsriglyne 
Afronding beteken dat elkeen uit ’n groep van verskillende getalle deur dieselfde getal 
voorgestel (verteenwoordig) word. Byvoorbeeld, as jy tot die naaste tien afrond, word 
elkeen van die getalle 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 en 34 deur 30 voorgestel: 

 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

 

 

     30          40 

 

Net so, as jy tot die naaste honderd afrond, word elkeen van die getalle 250, 251, 252, 253, 
254, 255, 256, 257. . . . . . . . . . . . . . . . 345, 346, 347, 348 en 349 deur 300 voorgestel: 

 

                         300 
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Antwoorde 
1. (a) 249 

 (b) 150 

2. (a) 649 

 (b) 550 

3. (a) Enige vyf getalle tussen 350 en 449, insluitend 350 en 449. 

 (b) Enige vyf getalle tussen 1 150 en 1 249, insluitend 1 150 en 1 249. 

4. (a) 1 649 

 (b) 1 550 

5. (a) Enige vyf getalle tussen 750 en 849, insluitend 750 en 849. 

 (b) Enige vyf getalle tussen 2 250 en 2 349, insluitend 2 250 en 2 349. 

 (c) Enige vyf getalle tussen 3 650 en 3 749, insluitend 3 650 en 3 749. 

6. 500  500  600  1 100  3 200  3 300  8 700 
 
7. Omvang Afgerond tot die  

naaste 1 000 
Voorbeelde 

 4 500 tot 5 499 5 000 4 540, 5 340, 4 801, 5 489 

 5 500 tot 6 499 6 000 5 600, 6 309, 6 010, 6 459 

 6 500 tot 7 499 7 000 6 590, 6 880, 7 459, 7 009 
 
8. 2 499 tot naaste 1 000: 2 000 

 2 499 tot naaste 100:     2 500 
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Aanbiedingsriglyne 
Leerders se pogings moet gerig wees op die verstaan en oplos van ’n gegewe probleem en 
nie om so gou as moontlik op ’n bewerking te besluit en dan ’n “resep” toe te pas om dit uit 
te voer nie. 

Antwoorde 
 

 
9. Afgerond tot die 

naaste … 10 100 1 000 

  2 317 2 320 2 300 2 000 

  2 344 2 340 2 300 2 000 

  2 345 2 350 2 300 2 000 

  2 349 2 350 2 300 2 000 

  2 499 2 500 2 500 2 000 

  8 005 8 010 8 000 8 000 
 
10. (a) 2 000 + 5 000 = 7 000 

 (b) 2 400 + 4 500 = 6 900 

 (c) 2 370 + 4 520 = 6 890 

11. (a) 6 000 + 3 000 = 9 000 (b) 9 000 − 4 000 = 5 000 

 (c) 9 000 − 5 000 = 4 000 (d) 3 000 + 6 000 = 9 000 

12. (a) 6 500 + 3 200 = 9 700 (b) 9 000 − 3 800 = 5 200 

 (c) 9 300 − 4 900 = 4 400 (d) 3 500 + 5 600 = 9 100 

13. (a) 9 704  

 (b) 5 244  

 (c) 4 489  

 (d) 9 063 

14. (a) 11(a) 704  

  11(b) 244  

  11(c) 489  

  11(d) 63 

 (b) 12(a) 4  

  12(b) 44  

  12(c) 89  

  12(d) 37    
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Graad 5 Kwartaal 1 Eenheid 4    Numeriese patrone  
 

Oorsig van Leerderboek 

Afdelings in hierdie eenheid Inhoud Bladsye in Leerderboek 

 Stel numeriese patrone bekend 45 

4.1 Patrone in die tafels Konsolideer rye van veelvoude  46 tot 47 

4.2 Ekwivalente vloeidiagramme Ontwikkel eienskappe van vermenigvuldiging (volgorde en groepering)  48 tot 51 

4.3 Rye wat nie veelvoude is nie Vind reëls vir families van rye met ’n konstante verskil 51 tot 53 

4.4 Vloeidiagramme en reëls Konsolideer die voltooiing van vloeidiagramme  54 
 

KABV-tydstoewysing 4 uur 

KABV-bladsyverwysings 19 tot 20 en 137 tot 141 
 
Wiskundige agtergrond 
Numeriese patrone (getallepatrone), as deel van die inhoudsarea “Patrone, Funksies en Algebra”, behoort as boublokke vir die ontwikkeling van die basiese 
konsepte (begrippe) van algebra in die Senior en die VOO-fases te dien. Die bestudering van numeriese patrone behoort die idee van ’n verband tussen twee 
veranderlike hoeveelhede te ontwikkel, byvoorbeeld: 
 

Een veranderlike hoeveelheid (die “invoergetalle”) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

’n Ander veranderlike hoeveelheid (die “uitvoergetalle”) 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 
 
Die woord “patroon” beteken dat iets herhaal word. In die geval hier bo kan die ry 4,  7,  10,  13,  16, ... gevorm word deur herhaaldelik 3 by te tel. Die patroon  
is dus gevorm deur telkens dieselfde berekening te gebruik om van een getal by die volgende getal uit te kom. So ’n patroon word ’n herhalende patroon 
genoem. 
 
Die uitvoergetalle hier bo kan ook verkry word deur elke invoergetal met 3 te vermenigvuldig en 1 by te tel: 
 1          2   3   4   5   6   7   8    9  10   11 
  3 × 1 + 1  3 × 2 + 1    3 × 3 + 1   3 × 4 + 1   3 × 5 + 1   3 × 6 + 1   3 × 7 + 1   3 × 8 + 1           3 × 9 + 1          3 × 10 + 1           3 × 11 + 1 
 4          7   10   13   16   19    22   25  28  31  34 
’n Verband tussen twee veranderlike hoeveelhede waarin elke waarde van die tweede hoeveelheid bepaal word deur die ooreenstemmende waarde van die 
eerste hoeveelheid word ’n funksie genoem – die middelste woord in die KABV-titel vir hierdie inhoudsarea. 

In die geval hier bo word die verband tussen die invoer- en die uitvoergetalle (ook die onafhanklike en afhanklike veranderlikes genoem) gegee deur die 
rekenplan (reël) “vermenigvuldig die invoergetal met 3 en tel 1 by”, wat ook voorgestel kan word as 3 ×  c + 1, of met hierdie vloeidiagram: 
 
               invoergetal    × 3     + 1   uitvoergetal  
Benodighede 

’n Paar sakrekenaars (kyk Afdeling 4.3)  
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Oorsig van die benadering tot numeriese patrone 
Die werk oor numeriese patrone is volgens hierdie beginsels en riglyne ontwikkel: 
 
Rye van veelvoude 

Rye van veelvoude (die “tafels”) word eers deeglik ontwikkel en vasgelê. Die doel is dat 
vaardigheid met rye van veelvoude as ’n boublok sal dien om ander rye te bestudeer. 

Daar word vasgestel dat al die rye van veelvoude soortgelyk is:  

• Die veelvoude van k het ’n konstante verskil van +k tussen opeenvolgende getalle 
(die “horisontale” patroon). 

• Die veelvoude van k het ’n reël in die vorm ×k (die “vertikale” patroon). 
 
Families van rye 

Dan word daar vasgestel dat rye wat ooglopend verskil, in sekere opsigte dieselfde kan 
wees. Byvoorbeeld, die rye in die groep hier onder verskil duidelik, maar hulle is nogtans 
dieselfde in die opsig dat hulle almal die eienskap het dat daar ’n konstante verskil van 4 
tussen opeenvolgende getalle is. 
 
 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, … 

 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, ... 

 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, …  

 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, … 
 
Ons noem hulle “’n familie van rye”. 

Deur die vloeidiagramme, tabelle en reëls met ’n fokus op die verband tussen hierdie rye te 
vergelyk, kan ’n verband tussen die reëls (rekenplanne) vir hierdie families van rye herken 
word. Hier is ’n voorbeeld: 

 

Ry                                                  Beskrywing in woorde Vloeidiagram/  
Reël 

3,   7, 11, 15, 19, 23, 27, …    Een minder as veelvoude van 4 − × 4 − − 1 ® 
 
4,   8, 12, 16, 20, 24, 28, ...    Veelvoude van 4   Maklik! Begin hier! 

 
− × 4   ® 

 
6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, …   Twee meer as veelvoude van 4 

 
− × 4 − + 2 ® 

  

 

−1 

+2 +2 

−1 
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4.1 Patrone in die tafels 

Aanbiedingsriglyne 
Aan die begin van ons werk met rye bring ons dit in verband met die bekende werk van tel 
in veelvoude en tel aan in veelvoude.  

U kan dus aan leerders sê dat dit nie regtig nuwe werk is nie; dit verskil slegs in die manier 
waarop dit voorgestel word. Wanneer ons tel, doen ons dit gewoonlik mondelings, maar in 
ons werk met rye moet ons dit neerskryf. 

Natuurlik verskil ons fokus ook. Waar ons telaktiwiteite meestal op die ontwikkeling  
van getalbegrip en hoofrekene gerig is, bestudeer ons werk met numeriese patrone (getalle-
patrone) die verband tussen die getalle in die rye wat ons skep.  

Ons vra ook verskillende vrae, byvoorbeeld: 

As Sally so sou aantel: 5, 10, 15, 20, … 

• wat sou die 100ste getal wees wat sy sou tel? 

• sou sy 436 tel? 

Ons werk met getallepatrone moet die kennis ontwikkel wat Sally in staat sal stel om die 
100ste getal te bereken in plaas daarvan om al die pad aan te tel tot by die 100ste getal, en 
om uit te redeneer of 436 in die ry is of nie sonder om werklik verby 436 te tel. 
 

Antwoorde 
 
1. × 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
 3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

 4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

 6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 
 7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 
 
2. Leerders bespreek die metodes wat hulle gebruik het om die tabel te voltooi, soos om 

in veelvoude te tel. 

3. Leerders bespreek die patrone wat hulle in die tabel sien.   
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Aanbiedingsriglyne  
Leerders moet die metodes bespreek wat hulle gebruik. Dit sal hulle help om te besef dat 
die verskillende metodes (horisontale verskille en vertikale reëls) vir verskillende doel-
eindes nuttig is, sodat hulle goeie besluite kan neem wanneer hulle ’n metode moet kies: 

• Om in veelvoude aan te tel is ’n goeie metode om die volgende vyf getalle in ’n ry 
te bepaal. 

• Om in veelvoude aan te tel is nie ’n goeie metode wanneer die 100ste getal bepaal 
moet word nie. Gebruik eerder die vermenigvuldigingsreël. 

Kritiese kennis 
Die werk in Afdeling 4.2 vereis dat leerders die reël vir rye van veelvoude ten volle verstaan. 
Dit is dus belangrik dat u hierdie kennis by leerders vaslê.  

Notas oor vrae 
Dit is belangrik dat leerders verstaan dat vloeidiagramme en tabelle ekwivalente 
voorstellings is. Leerders moet onder mekaar bespreek hoe die een in die ander omgesit 
word, en hoe hulle dieselfde inligting bevat.  

Antwoorde 
4. (a) …, 18, 20, 22, 24, 26    100ste getal:  200 

 (b) …, 24, 27, 30, 33, 36    100ste getal:  300 

 (c) …, 40, 45, 50, 55, 60    100ste getal:  500 

 (d) …, 56, 63, 70, 77, 84    100ste getal:  700 

 (e) …, 72, 81, 90, 99, 108    100ste getal:  900 

 (f) …, 80, 90, 100, 110, 120   100ste getal:  1 000 
 
5. 1  6 

 2 

    × 6 

12 

 3 18 

 10  60 

 15  90 

	 	
	

	 	 	 	Posisie 1 2 3 10 15 20 40 
× 6 6 12 18 60 90 120 240 

 
 Vir elke opeenvolgende invoergetal vermeerder die uitvoergetal met 6. 

 Die uitvoergetal is altyd 6 keer die invoergetal.     
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4.2 Ekwivalente vloeidiagramme 

Aanbiedingsriglyne 
Die hoof leer- en onderrigidee vir hierdie afdeling is tweevoudig: 

• Vestig begrip van ekwivalensie van vloeidiagramme (vloeidiagramme wat dieselfde 
uitvoergetalle vir dieselfde invoergetalle gee) met die implikasie dat ’n mens dus 
kan kies om om spesifieke redes die een in die plek van die ander een te gebruik. 

• Pas die begrip van ekwivalensie toe om berekening makliker te maak, veral om 
hoofrekene makliker te maak. 

U moet seker maak dat leerders vloeidiagramme met twee operatore (bewerkings) verstaan 
– kyk die nota op die volgende bladsy.  
 

Antwoorde 
1. (a) 

  A 1  2  4 

 2  4  8 

 3                  × 2 6                        × 2 12 

 4  8  16 

 12  24  48 

   B 1  4 

 2  8 

 3                   × 4 12 

 4  16 

 12  48 

 
 (b) Die vloeidiagramme verskil in sover hulle verskillende operatore het. 

Hulle is dieselfde in sover dieselfde invoer dieselfde uitvoer gee. 
Hulle is dieselfde omdat vermenigvuldiging met 2 en dan weer met 2 dieselfde is 
as vermenigvuldiging met 4. 
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Nota oor volgorde van bewerkings (BODMAS) en vloeidiagramme 
U moet seker maak dat leerders vloeidiagramme met twee operatore verstaan. 

Die vloeidiagram-voorstelling het ’n intuïtiewe links-na-regs-volgorde: die eerste invoer 
gee die eerste uitvoer; die tweede invoer gee die tweede uitvoer. Byvoorbeeld: 
 

2  4  8 

3               × 2 6               + 4 10 

4  8  12 

Die links-na-regs-konvensie beteken dat daar geen nodigheid is om reëls soos BODMAS vir 
die volgorde van bewerkings (bv. vermenigvuldiging voor optelling) te leer nie. BODMAS 
is nie in vloeidiagramme van toepassing nie. Die vloeidiagram hier onder is byvoorbeeld 
ekwivalent aan die een hier bo.  
 

2  4  8 

3               + 2 5               × 2 10 

4  6  12 

 
Die vloeidiagram se links-na-regs-volgorde speel dieselfde rol as hakies in numeriese 
uitdrukkings. Byvoorbeeld, om die uitvoerwaarde vir die invoer 3 in die eerste diagram te 
bereken, word die rekenkundige uitdrukking (3×2) + 4 gebruik; die tweede diagram gebruik 
(3+2) × 2, en natuurlik is (3×2) + 4 = (3+2) × 2. 
 

Antwoorde 
1. (c) 4 × 8:  dubbel 8 is 16 en dubbel 16 is 32, dus 4 × 8 = 32 

  4 × 9:  dubbel 9 is 18 en dubbel 18 is 36, dus 4 × 9 = 36 

  4 × 14:  dubbel 14 is 28 en dubbel 28 is 56, dus 4 × 14 = 56 

  4 × 11:  dubbel 11 is 22 en dubbel 22 is 44, dus 4 × 11 = 44 

  4 × 23:  dubbel 23 is 46 en dubbel 46 is 92, dus 4 × 23 = 92 

  8 × 23 = 2×4×23 = 184 (die vorige antwoord, d.i. 92, verdubbeld) 

  16 × 14 = 14×2×2×2×2 ® 14, 28, 56, 112, 224 (4 keer verdubbel), dus 16 × 14 = 224 

2. (a) Vir C, D en E: 3 ® 18, 4 ® 24, 12 ® 72 

 (b) Hulle het dieselfde uitvoerwaardes, dus is hulle ekwivalent, omdat 2×3 = 3×2 = 6.  
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Aanbiedingsriglyne 
In die antwoord vir vraag 2(c) hier onder gebruik ons hakies om te wys watter bewerkings 
ons eerste gaan doen, maar u moenie daarop aandring dat leerders hakies moet gebruik 
nie. 

Antwoorde 
2. (c) Verskeie moontlikhede, byvoorbeeld: 

  9 × 6 = (9 × 3) × 2 = 27 × 2 = 54 
  9 × 12 = (9 × 6) × 2 = 54 × 2 = 108;  9 × 3 × 2 × 2 = 27 × 2 × 2 = 54 × 2 = 108 
  9 × 24 = (9 × 12) × 2 = 108 × 2 = 216;  9 × 6 × 4 = 54 × 4 = 54 × 2 × 2 = 108 × 2 = 216 
  8 × 6 = (8 × 3) × 2 = 24 × 2 = 48 
  11 × 14 = (11 × 7) × 2 = 77 × 2 = 154 
  32 × 12 = (32 × 3) × 2 × 2 = 96 × 2 × 2 = 192 × 2 = 384 
  14 × 20 = (14 × 2) × 10 = 28 × 10 = 280 
3. (a) 

F 1  2  20 

 2  4  40 

 3                 × 2 6                        × 10 60 

 4  8  80 

 12  24  240 

 
G 1  10  20 

 2  20  40 

 3                × 10 30                       × 2 60 

 4  40  80 

 12  120  240 

          H      3 × 20 = 60      4 × 20 = 80      12 × 20 = 240 
  
 (b) Die operatore is in vloeidiagramme F en G omgeruil, maar die uitvoerwaardes is 

dieselfde vir dieselfde invoerwaardes omdat volgorde nie saak maak nie. Die 
uitvoerwaardes van Vloeidiagram H is dieselfde as dié vir Vloeidiagramme F en G, 
maar die operator is die produk van die twee operatore, d.i. × 10 × 2 (of × 2 × 10).   
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Antwoorde 
3. (c) Verskeie moontlikhede, byvoorbeeld: 

 9 × 20 = (9 × 2) × 10 = 18 × 10 = 180 

 20 × 12 = 10 × (2 × 12) = 10 × 24 = 240 

 20 × 20 = (2 × 2) × (10 × 10) = 4 × 100 = 400 

 8 × 30 = 8 × 3 × 10 = 24 × 10 = 240 

 8 × 60 = 8 × 6 × 10 = 48 × 10 = 480 

 9 × 70 = 9 × 7 × 10 = 63 × 10 = 630 

 9 × 80 = 9 × 8 × 10 = 72 × 10 = 720 

 

4.3 Rye wat nie veelvoude is nie 

Aanbiedingsriglyne 
Ons moet rye van veelvoude (“tafels”) deeglik vaslê sodat hulle vir leerders maklik word 
om as boublokke te gebruik om ander rye te bestudeer.  

’n Paar sakrekenaars moet vir vraag 1 in die klas beskikbaar wees. 

Kritiese kennis 
Alle leerders behoort hulle kennis van die algemene eienskappe van rye van veelvoude  
met begrip te kan toepas: die veelvoude van k het ’n konstante verskil van +k en ’n reël van 
die vorm ×k. Byvoorbeeld, die reël vir veelvoude van 3 is: 

    Getal in die ry = 3 × Posisie 

Notas oor vrae   
Probleemoplossing gaan daaroor dat ’n mens vir jouself die regte vrae moet vra; dat jy ’n 
vraag moet herformuleer nadat jy nuwe inligting gekry het. Vir A(c) is die oorspronklike 
vraag: “Is 436 ’n getal in die ry?” Nadat A as veelvoude van 3 herken is, moet die vraag 
herformuleer word na: “Is 436 ’n veelvoud van 3?” gevolg deur: “Hoe vind ek uit of dit ’n 
veelvoud van 3 is?” 

Dan beantwoord jy jou eie vraag: “As 436 deur 3 gedeel kan word sonder ’n res, dan is  
dit ’n veelvoud van 3.” Daarna doen jy dit (laat leerders ’n sakrekenaar gebruik):  
436 ÷ 3 = 145.333… Dus is 436 nie ’n veelvoud van 3 nie. Daarom is 436 nie in die ry  
3, 6, 9, 12, … nie. 

Antwoorde 
1. A  (a) …, 21, 24, 27, 30, 33  (b) 300   (c) Nee 

 B (a) …, 28, 32, 36, 40, 44   (b) 400   (c) Ja 

 C (a) …, 42, 48, 54, 60, 66  (b) 600   (c) Nee  
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Aanbiedingsriglyne  
Vrae 2 tot 4 is ontwikkelingsaktiwiteite, ontwerp sodat leerders betrokke kan raak by die 
probleem om reëls vir families van rye met dieselfde konstante verskil te vind.  

Vraag 5 is vir  vaslegging. Leerders moet dus die hele vraag voltooi en hulle werk met 
mekaar bespreek. 

Die vrae neem leerders deur die probleem (gaan aan met die ry en vind die 100ste getal) 
in verskillende kontekste wat mekaar almal versterk: vloeidiagramme, tabelle, reëls.  

Dit is tydsgewys, maar veral konseptueel, belangrik dat leerders nie verval in die beant-
woording van elke vraag as ’n vraag op sy eie nie. Dit is uiters noodsaaklik dat leerders die 
verband tussen Rye A, B, C en D sal opmerk, en dus die verband tussen die vloeidiagramme 
vir die verskillende rye en die verband tussen die rekenplanne (reëls) vir die verskillende 
rye, byvoorbeeld: 
 

4, 8, 12, 16, 20, …   Veelvoude van 4     Maklik!  100ste getal = 100×4 = 400 
 
5,  9,  14, 17,  21, ...      Een meer as veelvoude van 4  100ste getal = 100×4+1 = 401  

 
As leerders dit kan doen, het hulle ’n baie belangrike en kragtige hulpmiddel vir probleem-
oplossing ontwikkel. Dit sal die werk maklik maak en hulle sal dit vinnig kan voltooi. 
 

Antwoorde 
2. (a) Dieselfde: die verskil tussen die getalle is 4 in al vier die rye. 

  Verskillend: elke ry begin met ’n ander getal. 

 (b) A: …, 32, 36, 40, 44, 48  100ste getal: 400 

  B: …, 33, 37, 41, 45, 49  100ste getal: 401 

  C: …, 34, 38, 42, 46, 50  100ste getal: 402 

  D: …, 35, 39, 43, 47, 51  100ste getal: 403 

 (c) 436 ÷ 4 = 109, dus is 436 ’n veelvoud van 4. Dus is 436 in Ry A maar nie in  
B, C of D nie. 

 
3. (a) A: …, 100 − × 4 − + 0 ®  …, 400 

  B: …, 100 − × 4 − + 1 ®  …, 401 

  C: …, 100 − × 4 − + 2 ®  …, 402 

  D: …, 100 − × 4 − + 3 ®  …, 403 

 (b) Hulle het almal dieselfde vermenigvuldigingsoperator –× 4 ® maar verskillende 
opteloperators. 

  
 

Let wel: Hierdie alternatiewe een-reël-
vloeidiagram is vir onderwysers bedoel, 
NIE vir leerders nie! 

+1 +1 
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Wiskundige notas  
Ons benadruk weer: vir die verlangde leerproses en dinkstrategie moet leerders op die 
verband tussen opeenvolgende rye, vloeidiagramme en reëls konsentreer. Dan, omdat die 
veelvoude maklik is, sal die ander volg, byvoorbeeld: 
 

 Posisie × 4 + 0 4 8 12 16 20 24 120 
 ¯ +1      ¯ +1      ¯ +1     ¯ +1 
 Posisie × 4 + 1 5 9 13 17 21 25 121 
 ¯ +1      ¯ +1      ¯ +1     ¯ +1 
 Posisie × 4 + 2 6 10 14 18 22 26 122 
 ¯ +1      ¯ +1     ¯ +1     ¯ +1 
 Posisie × 4 + 3 7 11 15 19 23 27 123 

 
 

Antwoorde 
3. C: …, 100 − × 4 − + 2 ®  …, 402 

 D: …, 100 − × 4 − + 3 ®  …, 403  

   4.    (a) Posisie 1 2 3 4 5 6 30 
 Posisie × 4 4 8 12 16 20 24 120 
 Posisie × 4 + 1 5 9 13 17 21 25 121 
 Posisie × 4 + 2 6 10 14 18 22 26 122 
 Posisie × 4 + 3 7 11 15 19 23 27 123 

 
 (b) Al die rye het ’n konstante verskil van 4 en die reëls behels almal ×4. 

5. (a) Al die rye het ’n konstante verskil van 5, maar verskillende begingetalle. 

 (b) A: 500 

  B: 501 

  C: 502 

  D: 503 

  E: 504 

 (c) Nee  
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4.4 Vloeidiagramme en reëls 

Aanbiedingsriglyne 
Vir leerders wat die voorafgaande werk oor families van rye en die vloeidiagram-
voorstelling daarvan begryp het, is hierdie ’n vinnige konsolidasie- of vasleggingsoefening 
wat dalk tot nuwe insigte kan lei. Vir leerders wat nog nie die nodige begrippe en notasie 
goed begryp nie, bied dit ’n verdere geleentheid om dit te oefen. 
 

Antwoorde 
1.      1    7 

      2    11 

      3            × 4       + 3  15 

      4    19 

 100   403 

     
2.     3   15 

     4   19 

     5            × 4       + 3 23 

  20   83 

  23   95 

     
3.    3   16 

    4   20 

    5            × 4       + 4 24 

 20   84 

 23   96 

     
4.    3     19 

    4     24 

    5            × 5       + 4   29 

 20   104 

 23   119 
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Graad 5 Kwartaal 1 Eenheid 5    Heelgetalle: Vermenigvuldiging en deling  
 

Oorsig van Leerderboek 

Afdelings in hierdie eenheid Inhoud Bladsye in Leerderboek 

5.1 Wat is vermenigvuldiging? Die begrip “vermenigvuldiging” 55 tot 57 

5.2 Vermenigvuldigingsfeite Hoofrekene 58 tot 59 

5.3 Verdubbel, verdubbel en nogmaals 
verdubbel  

Hoofrekene  59 tot 60 

5.4 Vermenigvuldig deur op te bou uit 
bekende dele 

Breek af (ontbind) en bou op (stel saam) om te vermenigvuldig 61 tot 62 

5.5 Versterk jou kennis van vermenig-
vuldigingsfeite 

Hoofrekene  62 tot 63 

5.6 Oefen vermenigvuldiging en los 
probleme op 

Oefening en probleemoplossing 64 tot 65 

5.7 Veelvoude, faktore en produkte Terminologie wat met vermenigvuldiging verband hou 65 tot 67 

5.8 Deling Gebruik die idee van deling as die omgekeerde (inverse) van 
vermenigvuldiging om groeperings- en verdelingsprobleme op te los 

67 tot 68 

 
KABV-tydstoewysing 6 uur 

KABV-bladsyverwysings 14 tot 16 en 142 tot 146 
 

Wiskundige agtergrond  
Die afbreek-en-opboumetode (ontbind-en-saamstelmetode) van vermenigvuldiging behels die volgende stappe: 
 
Stap 1: Breek die getalle in plekwaardedele op, byvoorbeeld:        36 × 47 = (30 + 6) × (40 + 7) 

Stap 2: Versprei vermenigvuldiging oor optelling:      (30 + 6) × (40 + 7) = (30 + 6) × 40 + (30 + 6) × 7, en weer:  

                     = 30 × 40 + 6 × 40 + 30 × 7 + 6 × 7 

Stap 3: Bereken die klein produkte deur bekende feite te gebruik:      = 1 200 + 240 + 210 + 42 

Stap 4: Tel die dele op:                = 1 692 
 
Deling word gewoonlik gedoen deur veelvoude van die deler op te tel. Die volgende kombinasie van veelvoude kan gebruik word om 578 ÷ 7 te bereken: 

   50 × 7 = 350 
   20 × 7 = 140, daarom is 70 × 7 = 350 + 140 = 490 
   10 × 7 =  70, daarom is 80 × 7 = 490 + 70 = 560 
     2 × 7 =  14, daarom is 82 × 7 = 560 + 14 = 574 

Dus, 578 ÷ 7 = 82 en die res is 4.    
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5.1 Wat is vermenigvuldiging? 

Aanbiedingsriglyne 
Dit is belangrik dat leerders bewus moet wees van die wye verskeidenheid situasies waarin 
vermenigvuldiging gebruik word. Om vermenigvuldiging slegs as herhaalde optelling te 
verstaan, is ’n ernstige wanbegrip wat leerders daarvan kan weerhou om in te sien wanneer 
die oplossing van probleme vermenigvuldiging verg en herhaalde optelling geen sin maak 
nie. 

Ter inleiding kan u leerders op ’n verskeidenheid werklike situasies wys waar 
vermenigvuldiging gebruik word. Dit sluit Situasies A, B en C op bladsy 55 van die 
Leerderboek in. Verduidelik die verskil tussen Situasies A en C. 

In Situasie A maak dit sin om aan ’n getal blikkies te dink wat elkeen R8 kos. 
 

                       
 8     8    8     8     8     8     8     8     8     8    8     8     8     8     8     8     8    8     8     8     8     8     8 
 
In Situasie C maak dit geen sin om aan ’n getal prente van huise te dink nie. 

        . . . . . . .  
 
Situasie C is eerder ’n vergelyking tussen die grootte van ’n prent en die grootte van die 
werklike huis: 

                     
 
Om Situasie C te vertolk moet ’n mens ook dink dat jy die prent in alle rigtings “rek” sodat 
dit so groot soos die werklike huis kan wees. 

Situasie A is ’n koers-situasie: Die blikkies sal teen ’n vasgestelde koers (in hierdie geval 
die prys) verkoop.  

Situasie C is ’n verhouding- of skaalfaktor-situasie.   
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Aanbiedingsriglyne (vervolg) 
Situasie B (die bottel heuning) op die vorige bladsy hou verband met Situasie A, maar dit 
brei die betekenis van vermenigvuldiging uit tot in die domein van breuke. 

’n Reeks vrae soos hier onder kan leerders help om te verstaan dat Situasie B soortgelyk is 
aan Situasie A. 

 1. Hoeveel gram heuning is daar in 3 bottels van 200 g elk? 

 2. Hoeveel gram heuning is daar in 21
2  bottels? 

 3. Hoeveel gram heuning is daar in 2 bottels? 

 4. Hoeveel gram heuning is daar in 11
2  bottels? 

 5. Hoeveel gram heuning is daar in 11
4  bottels? 

 6. Hoeveel gram heuning is daar in 11
8  bottels? 

 7. Hoeveel gram heuning is daar in 13
8  bottels? 

 8. Hoeveel gram heuning is daar in 
3
4  van ’n bottel? 

 9. Hoeveel gram heuning is daar in 18  van ’n bottel? 

Afgesien daarvan dat dit die betekenis van vermenigvuldiging kan verryk, kan ’n reeks vrae 
soos hierdie ook leerders se begrip van breuke versterk. 

Let daarop dat Situasie B ook verstaan kan word as ’n situasie waar deling van toepassing 
is: 200 ÷ 8.  

Terwyl dit belangrik is dat leerders moet weet dat vermenigvuldiging as herhaalde 
optelling gedoen kan word (soos vir 23 × 8 gedemonstreer in die geskakeerde gedeelte op 
bl. 56 van die Leerderboek) is dit veral belangrik dat hulle dit op vinniger maniere, soos 
gewys, kan doen. Leerders moet ook besef dat vermenigvuldiging deur verdubbeling slegs 
maklik is as ’n mens weet hoe om te verdubbel, en dat vermenigvuldiging deur middel van 
die opbou van bekende dele slegs maklik is as jy basiese vermenigvuldigingsfeite ken. 
Beklemtoon dit en sê aan leerders dat hulle hul kennis van vermenigvuldigingsfeite in die 
volgende twee lesse (Afdelings 5.2 en 5.3) sal versterk, asook hulle vaardigheid in 
verdubbeling en die saamstel (maak) van vermenigvuldigingsfeite. 

Antwoorde 
1. 8 × 23 = 8 × 20 + 8 × 3 = 160 + 24 = 184 

2. (a) 6 × 32 = 6 × 30 + 6 × 2 = 180 + 12 = 192 

 (b) Ja; 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 = 192     
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Aanbiedingsriglyne 
Demonstreer verdubbeling en afronding en kompensasie (regstelling) op die bord met óf die 
voorbeeld 23 × 8 wat in die geskakeerde gedeelte gebruik is óf met ’n ander voorbeeld  
(bv. 42 × 17). 
 

Antwoorde 
3. Ja.  28 + 28 = 56, dit is 2 × 28 
 56 + 56 = 112, dit is 4 × 28 
 112 + 112 = 224, dit is 8 × 28 

4. 30 × 8 = 240, dus 28 × 8 = 240 − 2 × 8 = 240 − 16 = 224 

5. (a) 32 × 29 deur verdubbeling: 

  32 + 32 = 64, dit is 2 × 32 
  64 + 64 = 128, dit is 4 × 32 
  128 + 128 = 256, dit is 8 × 32 
  256 + 256 = 512, dit is 16 × 32 
  29 = 16 + 8 + 4 + 1 
  Dus,  32 × 29 = 32 × 16 + 32 × 8 + 32 × 4 + 32 × 1  

     = 512 + 256 + 128 + 32 

     = 928 

 (b) 32 × 29 deur afronding en kompensasie: 

  Voorbeeld: Rond albei getalle af tot 30:  30 × 30 = 900 

  Ons benodig nog 2 × 29 (verdubbel 29) = 58, maar ons het 1 × 30 te veel geneem. 

  32 × 29 = 900 + 58 − 30 = 928 

  (Daar is baie ander maniere om af te rond en te kompenseer (reg te stel). Oorweeg die 
leerders se metodes.) 

  
 (c) 32 × 29 deur in bekende dele op te breek: 

  Voorbeeld: 32 × 29 = (30 + 2) × (20 + 9) 

       = (30 × 20) + (30 × 9) + (2 × 20) + (2 × 9) 

       = 600 + 270 + 40 + 18 

        = 928   
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5.2 Vermenigvuldigingsfeite 

Aanbiedingsriglyne 
’n Goeie manier om hierdie les te begin is om eensyfer-vermenigvuldigingsvrae aan die 
klas te stel. Stel die vrae mondelings maar skryf dit, sowel as die antwoorde (as dit gegee 
word), op die bord. Byvoorbeeld: 

 Hoeveel is ... ? 

  5 × 6 

  5 × 10 

  3 × 7 

  6 × 7 

  12 × 7  (Stel verdubbeling voor as leerders huiwer.) 

  6 × 14 
 
Wys leerders daarop dat die antwoorde vir 6 × 7, 12 × 7 en 6 × 14 almal deur verdubbeling 
van 3 × 7 = 21 verkry kan word. Beklemtoon die idee dat ’n mens van een feit wat jy ken 
ander feite kan maak, byvoorbeeld deur verdubbeling. 

Dit is belangrik dat leerders begryp dat hulle basiese feite moet ken om met groter getalle 
te kan vermenigvuldig.  
 

Antwoorde 
1. (a) 150,  175,  200,  225,  250,  275 

 (b) 90,  105,  120,  135,  150,  165 

 (c) 48,  56,  64,  72,  80,  88 

 (d) 54,  63,  72,  81,  90,  99 

 (e) 42,  49,  56,  63,  70,  77 

2. (a) 125 (b) 200 (c) 250 (d) 90 

 (e) 56 (f) 54 (g) 63 (h) 72 

3. (a) 18 (b) 120 (c) 21 

 (d) 42 (e) 420 (f) 28 

4. (a) 280 (b) 2 800 (c) 45 

 (d) 60 (e) 32 (f) 320   
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Antwoorde 
5. (a) 2 920 (b) 3 220 

 (c) 3 340 (d) 3 340 

 (e) 3 358 (f) 3 358 
 
6. (a) 2 010 (b) 2 280 

 (c) 2 490 (d) 2 490 

 (e) 2 546 (f) 2 546 
 
7. (a) 2 160 (b) 1 920 

 (c) 2 280 (d) 2 280 

 (e) 2 304 (f) 2 304 
 
8. (a) 2 240 (b) 2 150 

 (c) 2 390 (d) 2 390 

 (e) 2 408 (f) 2 408 

 
 

5.3 Verdubbel, verdubbel en nogmaals verdubbel 

Wiskundige notas 
Om verdubbeling effektief as ’n metode van vermenigvuldiging te gebruik, is dit belangrik 
dat leerders leer om tred te hou van watter veelvoude van die begingetal gevorm word as 
die getal herhaaldelik verdubbel word. Byvoorbeeld, as 5 herhaaldelik verdubbel word, 
word die volgende veelvoude van 5 gevorm: 

    5      10      20      40        80    160     320 

1 × 5  2 × 5  4 × 5  8 × 5  16 × 5  32 × 5  64 × 5 
 
As 7 verdubbel word, word die volgende veelvoude van 7 gevorm: 

    7      14      28      56       112    224     448 

1 × 7  2 × 7  4 × 7  8 × 7  16 × 7  32 × 7  64 × 7 
 
U kan die voorbeelde hier bo op die bord skryf om leerders in staat te stel om vrae 2 en 3 op 
die volgende bladsy te doen. 
 

Antwoorde 
1. 400    
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Aanbiedingsriglyne 
Stel aan leerders voor dat hulle uitgebreide antwoorde vir vrae 2 en 3 neerskryf, soos 
gedoen in die notas vir herhaalde verdubbeling van 5 en 7 op die vorige bladsy. 
 

Antwoorde 
2. (a) 8 vyftigs 
 (b) 8 × 50 = 400 
3. (a) 240 
 (b) 2 × 30; 4 × 30; 8 × 30 
 (c) 480 
 (d) 2 × 60; 4 × 60; 8 × 60 
4. (a) Deur 3 herhaaldelik by te tel:  21   24   27 

 (b) Deur herhaaldelik te verdubbel: 48   96   192 

 (c) Deur 25 herhaaldelik by te tel:  175   200   225   

 (d) Deur herhaaldelik te verdubbel: 400  800  1 600  

 (e) Deur herhaaldelik te verdubbel: 48   96   192 

 (f) Deur herhaaldelik te verdubbel: 72   144   288 

 (g) Deur 7 herhaaldelik by te tel:  28   35   42 

 (h) Deur herhaaldelik te verdubbel: 56   112   224 

 (i) Deur herhaaldelik te verdubbel: 168   336   672 

 (j) Deur 6 herhaaldelik by te tel:  24   30   36 

5. (a) Deur herhaaldelik 90 by te tel.  

 (b) 270 

 (c) 540 

 (d) 360 

6. (a) Deur herhaaldelik te verdubbel.  

 (b) 560 

 (c) 280  

 (d) 1 120 
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5.4 Vermenigvuldig deur op te bou uit bekende dele 

Aanbiedingsriglyne 
Die afbreek-en-opboumetode (ontbind-en-saamstelmetode) van vermenigvuldiging is 
gegrond op die verspreidingseienskap van vermenigvuldiging en optelling. U kan die 
diagram in vraag 2(b) gebruik om die verspreidingseienskap aan die begin van hierdie 
afdeling te bespreek. Vra leerders om aan ’n vinnige manier te dink om uit te vind hoeveel 
blou ringe daar in die diagram is, en hoeveel rooi ringe.  

Kry terugvoer en sluit die bespreking af deur te sê dat aangesien daar 7 groepe van 40 rooi 
ringe elk is, die totale getal rooi ringe 7 × 40 = 280 is en die totale getal blou ringe 7 × 8 = 56 
is. Skryf hierdie twee gevolgtrekkings op die bord. Vra leerders dan of dit reg is dat die 
totale getal ringe in die prent 7 × 48 is. As daar eenstemmigheid hieroor is, vra leerders of 
die antwoord gekry kan word deur 280 + 56 te bereken. Laat tyd toe sodat leerders hieroor 
kan nadink en kleingroepbesprekings kan hou. 

Laat leerders dan vrae 1 tot 6 doen, wat aan hulle baie geleenthede sal bied om die 
verspreidingsbeginsel te gebruik. Die intimiderende term “distributiewe eienskap” hoef nie 
en behoort verkieslik nie in die klas gebruik te word nie. Gebruik liewer ’n informele 
beskrywing soos “as jy twee getalle met dieselfde ander getal moet vermenigvuldig en die totaal 
moet kry, kan jy eers die twee getalle bymekaartel en dan vermenigvuldig,” met verwysing na ’n 
spesifieke voorbeeld soos in vraag 2. 

Nadat leerders vraag 6 voltooi het, kan u hulle vra om aan te dui watter feite oor kleiner 
getalle hulle gebruik het om hulle antwoorde te kry. 
 

Antwoorde 
1. (a) 4 × 6 + 4 × 9 = 4 × (6 + 9), dus 4 × 15 = 24 + 36 = 60 

 (b) 4 × 9 + 4 × 15 = 4 × (9 + 15), dus 4 × 24 = 36 + 60 = 96 

2. (a) 336  
 (b) 336 
3. 288 

4. (a) 6 × 79 = 474  

 (b) 87 × 4 = 348  

 (c) 363 × 6 = 2 178 

5. (a) 5 × 30 en 5 × 6 (b) 30 × 5 en 6 × 5 
6. (a) 34 × 50 = 1 700 (b) 34 × 8 = 272 
 (c) 34 × 50  +  34 × 8 = 1 972 (d) 34 × 58 = 1 972  
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Aanbiedingsriglyne 
Die doel van vrae 7 en 8 is om dit by leerders te benadruk dat hulle ’n goeie kennis van 
basiese vermenigvuldigingsfeite (“tafels”) moet hê indien hulle groot getalle met gemak 
wil vermenigvuldig. Noem dat hulle in Afdeling 5.5 hulle kennis van basiese vermenig-
vuldigingsfeite sal versterk. 

Die tweede geskakeerde gedeelte handel oor alternatiewe metodes van vermenig-
vuldiging. Doen die voorbeeld op die bord en laat leerders dan vraag 9 doen. 
 

Antwoorde 
7. 50 × 40 en 3 × 40 en 50 × 7 en 3 × 7 

8. (a) 50 × 60 en 7 × 60 en 50 × 8 en 7 × 8    57 × 68 = 3 876 

 (b) 90 × 40 en 4 × 40 en 90 × 9 en 4 × 9    94 × 49 = 4 606 

 (c) 60 × 60 en 8 × 60 en 60 × 8 en 8 × 8    68 × 68 = 4 624  

 (d) 70 × 10 en 3 × 10 en 70 × 9 en 3 × 9    73 × 19 = 1 387 

 (e) 80 × 80 en 7 × 80 en 80 × 8 en 7 × 8    87 × 88 = 7 656 

 (f) 30 × 90 en 4 × 90 en 30 × 8 en 4 × 8    34 × 98 = 3 332 

 (g) 50 × 50 en 7 × 50 en 50 × 2 en 7 × 2    57 × 52 = 2 964 

 (h) 60 × 80 en 3 × 80 en 60 × 5 en 3 × 5    63 × 85 = 5 355 

9. 73 × 19 = 73 × 20 − 73 (d.i. een 73 minder)  = 1 387  

 34 × 98 = 34 × 100 − 2 × 34 (twee 34’s minder) = 3 332 

 57 × 100 = 5 700, en die helfte daarvan is 2 850 

 dus,  57 × 52  =  57 × 50 + 57 × 2 (verdubbel 57) 

    =  2 850 + 114 

    =  2 964 

 
 
5.5 Versterk jou kennis van vermenigvuldigingsfeite 

Aanbiedingsriglyne 
Hierdie afdeling bied aan leerders geleenthede om hulle kennis van basiese vermenig-
vuldigingsfeite te versterk. Kyk asseblief na die “Notas oor vrae” op die volgende bladsy. 
 

Antwoorde 
1. (a) 24  (b) 35  (c) 36  (d) 35  (e) 360   (f) 350   
 (g) 14  (h) 1 400 (i) 21  (j) 42  (k) 18   (l) 36 
 (m) 72  (n) 3 600 (o) 1 200 (p) 1 800 (q) 2 400  (r) 3 000 
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Notas oor vrae 
Vrae 1, 3, 4(b), 5 en 6 bied aan leerders geleenthede om hulle eie kennis van vermenig-
vuldigingsfeite te assesseer, en spesifiek om produkte waarvoor hulle nie die antwoord 
dadelik kan gee nie of dit nie vinnig kan bereken nie, te identifiseer. Vrae 2 en 4(c) lei 
leerders na herhaalde tel as ’n manier om vermenigvuldigingsfeite wat hulle nog nie ken 
nie, vas te lê.  
 

Antwoorde 
2. (a) 30,  36,  42,  48,  54,  60 

 (b) 300,  360,  420,  480,  540,  600 

 (c) 3 000,  3 600,  4 200,  4 800,  5 400,  6 000 

3. tot 5.   Hierdie vrae kan met u leiding in tabelvorm gedoen word. 

6. 70 × 90 = 6 300 60 × 90 = 5 400 70 × 80 = 5 600 60 × 70 = 4 200 

 80 × 90 = 7 200 40 × 70 = 2 800 80 × 80 = 6 400 90 × 90 = 8 100 
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5.6 Oefen vermenigvuldiging en los probleme op 

Aanbiedingsriglyne 
U kan aan die begin ’n paar voorbeelde op die bord doen, byvoorbeeld: 

56 × 38  =        50 × 38  +            6 × 38 

  = 50 × 30  +  50 × 8 + 6 × 30  +  6 × 8 

  =   1 500    +    400  +   180    +     48 

  =   2 128 

Beklemtoon die strategie om die vermenigvuldiging in kleiner dele, waarvoor die 
antwoorde maklik gevind kan word, op te breek. 

Leerders wat nie hulle vrae deeglik lees nie, sal maklik foute in vraag 4 begaan. 
Byvoorbeeld, party leerders sal bloot R22 en R34 optel en by die verkeerde antwoord (R56) 
uitkom. Stel aan leerders voor om, voordat hulle enige berekeninge doen, ’n rekenplan te 
skryf vir vrae waarin daar meer as twee getalle voorkom. Daarna moet hulle die plan krities 
evalueer deur te kyk of dit by die gegewe situasie pas. ’n Korrekte rekenplan vir vraag 4 is 
36 × 22  +  48 × 34. 

12 × 36 − 338 is ’n korrekte rekenplan vir vraag 5.  

Beide 55 × 43 − 346 − 129 en 55 × 43 − (346 + 129) is korrekte rekenplanne vir vraag 7. 

Nadat leerders vraag 5 gedoen het, kan u dit gebruik om die begrip “kapasiteit” te 
verduidelik. Dit is belangrik in die werk oor volume en kapasiteit wat leerders later in die 
jaar sal doen. In die situasie in vraag 5 is die kapasiteit van die trein 12 × 36 = 432 sittende 
passasiers. 

Vraag 6 lyk ingewikkeld, maar daar is ’n kort manier om dit te doen. Die lang pad is om 
die totale koste van 43 ℓ in Januarie te bereken (43 × R59 = R2 537). Gebruik dit dan om die 
totale koste in Februarie te bereken (R2 537 + R86 = R2 623) en gebruik dit om die nuwe 
verkoopprys te bereken (R 2 623 ÷ 43 = R61). Die kort pad is om te redeneer dat R86 meer 
vir 43 ℓ beteken R2 meer vir 1 ℓ, aangesien 2 × 43 = 86. 

Antwoorde 
1. (a) 3 219 (b) 1 073 (c) 2 496 (d) 2 146 
 (e) 1 248 (f) 2 496 (g) 1 944 (h) 1 944 
 (i) 1 183 (j) 2 964 (k) 2 964 (l) 3 116 
2. (a) 2 496 bome (b) 1 248 bome 
3. (a) 1 944 appels (b) 1 656 appels 
4. R2 424  
5. 94 leë sitplekke 
6. R61 per liter  
7. R1 890   
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Aanbiedingsriglyne 
Hoewel leerders dit nie noodwendig as sodanig sal herken en dus so sal doen nie, is  
vraag 9(b) ’n groeperingsituasie. Dit kan as 100 ÷ 26 gedoen word, met die antwoord  
3 res 22. Dit beteken dat met slegs 3 rye, 22 leerders nog steeds stoele nodig het. Daarom  
is die regte antwoord op die vraag 4 rye stoele. 

Vraag 10 behels verhouding (ratio). Leerders wat die verhouding tussen 18 en 72 vinnig 
raaksien, naamlik dat 72 = 18 × 4, kan die antwoord só kry: 

 As sy 18 pannekoeke verkoop, verkoop sy 42 kolwyntjies. 

 As sy nog 18 pannekoeke verkoop, verkoop sy nog 42 kolwyntjies. 

 As sy nog 18 pannekoeke verkoop, verkoop sy nog 42 kolwyntjies. 

 As sy nog 18 pannekoeke verkoop, verkoop sy nog 42 kolwyntjies. 

 Dus, as sy 18 + 18 + 18 + 18 = 72 pannekoeke verkoop, 

 verkoop sy 42 + 42 + 42 + 42 = 168 kolwyntjies. 

As leerders nie vorder met vraag 10 nie, kan u hulle vra hoeveel kolwyntjies hulle dink 
mev. Baker sal verkoop as sy 36 pannekoeke verkoop. Dit kan hulle dalk help om die 
oplossing te vind. 
 

Antwoorde 
8. (a) 1 494 cm (b) 6 cm 

9. (a) 1 248 cm (b) 4 rye 

10. 168 kolwyntjies 
 
 

5.7 Veelvoude, faktore en produkte 

Aanbiedingsriglyne 
Gebruik verkieslik ’n ander voorbeeld as die een in die geskakeerde gedeelte om die terme 
faktor, produk en veelvoud bekend te stel, byvoorbeeld 5 × 9 = 45. 

Die term “produk” word op twee maniere gebruik. Die rekenplan 5 × 9 word die produk 
van 5 en 9 genoem, en die getal 45 word ook die produk van 5 en 9 genoem.  
 

Antwoorde 
1. Enige drie, byvoorbeeld 2 × 18;  3 × 12;  4 × 9;  6 × 6 

2. Voorbeeld: 18,  30,  36,  54,  66  (en baie meer; oorweeg al die antwoorde) 
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Antwoorde 
3. (a) 1 × 24   2 × 12   3 × 8   4 × 6 

 (b) 1 × 36   2 × 18   3 × 6   4 × 9   6 × 6 

 (c) 1 × 60   2 × 30   3 × 20    4 × 15     5 × 12    6 × 10 

 (d) 1 × 72    2 × 36    3 × 24    4 × 18    6 × 12    8 × 9 

 (e) 1 × 100    2 × 50    4 × 25    5 × 20    10 × 10 

 (f) 1 × 120    2 × 60    3 × 40    4 × 30    5 × 24   

  6 × 20    8 × 15    10 × 12 

 (g) 1 × 180    2 × 90    3 × 60    4 × 45    5 × 36 

  6 × 30    9 × 20    10 × 18    12 × 15 

 (h) 1 × 240    2 × 120    3 × 80    4 × 60    5 × 48 

  6 × 40    8 × 30   10 × 24    12 × 20  15 × 16 
 
4. Voorbeelde:  80,  120,  160,  200,  240,  280,  320,  360,  400,  800,  ... 
 
5. (a) 7   (b) 12 
 
6. (a) 40 × 10  (b) 40 × 11  (c) 40 × 12 

 (d) 40 × 13  (e) 40 × 16  (f) 40 × 18 
 
7. (a) 30 × 20  (b) 30 × 23  (c) 30 × 24  (d) 30 × 28 
 
8. (a) 468   (b) 472 
 

Aanbiedingsriglyne 
Die gevaar bestaan dat die fokus op veelvoude en faktore leerders kan laat dink dat getalle 
net as produkte uitgedruk kan word, byvoorbeeld 472 = 8 × 59. Tog is dit belangrik dat 
leerders moet begryp dat getalle ook in die vorm produk + res uitgedruk kan word, 
byvoorbeeld 472 = 6 × 78 + 4. Dit is ’n formele manier om die antwoord vir 472 ÷ 78 uit  
te druk. 

U kan op hierdie stadium die inhoud van die geskakeerde gedeelte verduidelik sonder om 
na deling te verwys. 
 

Antwoorde 
9. Leerders se antwoorde sal verskil. Oorweeg al die antwoorde. 

 Voorbeeld: 8 × 109 = 872 en 872 + 1 = 873; dus 873 = 8 × 109 + 1 

    7 × 124 = 868 en 868 + 5 = 873; dus 873 = 7 × 124 + 5 
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Antwoorde 
10. (a) 8 × 93 + 6  (b) 8 × 48 + 6 (c) 8 × 111 + 0 (d) 8 × 82 + 0 

11. (a) 6 × 125 + 0 (b) 6 × 65 + 0 (c) 6 × 148 + 0 (d) 6 × 109 + 2 

 

5.8 Deling  

Aanbiedingsriglyne 
Dit is belangrik dat leerders moet onderskei tussen groepering en verdeling in situasies 
waar ’n hoeveelheid in gelyke dele verdeel word. Gebruik vrae A en B in die geskakeerde 
gedeelte as voorbeelde om leerders van die verskil tussen groepering en verdeling bewus te 
maak, met ander woorde, die verskil tussen bepaal die getal gelyke dele en bepaal die grootte 
van die gelyke dele.  

Stel vrae A en B aan leerders. Vra hulle om die antwoorde te skat en hulle skattings neer te 
skryf. Laat hulle hul skattings kontroleer. U sal dalk moet wys hoe hulle kan kontroleer 
deur in elke geval te vermenigvuldig. U hoef nie op hierdie stadium “deling” in te bring 
nie. Leerders moet op die werklike situasies A en B fokus om begrip te vorm van die verskil 
tussen deling en groepering. Deur nou van deling te praat kan hulle op ’n syspoor weg van 
die situasies lei en hulle net in terme van die gegewe getalle laat dink. 

Laat leerders omtrent vyf minute lank probeer om die regte antwoorde te kry voordat u 
vrae A en B op die bord doen. Gebruik een deel van die bord om aan vraag A te werk en die 
ander deel vir vraag B. In vraag A moet hulle uitvind hoeveel stukkies van 4 cm daar in 
824 cm is. Hulle kan die getal in dele opbou: 100 stukkies van 4 cm elk is 400 cm lint. Nog 
100 stukkies bring jou by 800 cm lint. Daarna kan stukkies een vir een bygevoeg word. 
(Hierdie manier van doen stem baie ooreen met die stappe in formele “langdeling”.) U kan 
die werk só uiteensit: 
 
Vraag A 

100 stukkies van 4 cm = 400 cm 
100 stukkies van 4 cm = 400 cm 

5 stukkies van 4 cm =   20 cm 

1 stukkie van 4 cm  =      4 cm 

Dus, 206 stukkies van 4 cm = 824 cm 

Vraag B 
As elke stukkie 100 cm lank is, is 8 stukkies 800 cm. 

As elke stukkie 2 cm langer is, is die totaal 816 cm. 

As elke stukkie nog 1 cm langer is, is die totaal  

824 cm. 

Dus, elke stukkie moet 103 cm lank wees. 
 
Op hierdie stadium is dit nie nodig om die werk meer formeel uiteen te sit nie. Die 
hooffokus moet op leerders se denke in terme van werklike situasies wees. 

Antwoorde 
1. 42 klaskamers   
2. R60     
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Wiskundige notas 
Die begrip “res” moet op verskillende maniere in verskillende kontekste behandel word.  

In die situasie wat in vraag 3 beskryf word, is 231 res 1 die antwoord vir 925 ÷ 4. Die regte 
antwoord op die vraag is egter 231 stukkies; die 1 cm wat oorbly (die res) is slegs ’n kwart 
van ’n 4 cm lange deel. 

In die situasie wat in vraag 8(a) beskryf word, is die antwoord 194 ÷ 8 = 24 res 2. Dit kan 
egter nie die antwoord op die vraag oor hoeveel busse nodig is wees nie. Die getal busse 
benodig is 25. 
 

Notas oor vrae 
Vrae 3, 8(a) en (b), 9(a), (b) en (c), en 10 is groeperingsprobleme.  

Vrae 4 en 6(a) is verdelingsprobleme. 

Vraag 7 is ’n tweestap-probleem: Die koste van een brood moet eers bereken word 
(groepering). 
 

Aanbiedingsriglyne 
Vrae 6 en 7 is soortgelyk. Vraag 7 bied ’n groter uitdaging in sover leerders self moet besluit 
om eers die koste van een brood uit te werk. Gee hulle die geleentheid om ’n bietjie met 
vraag 7 te worstel en self die plan uit te dink om eers die koste van een brood te bereken. 
 

Antwoorde 
3. 231 stukke 

4. 90 balle 

5. (a) 141 (b) 113 (c) 113 

 (d) 86 (e) 125 (f) 81 

6. (a) R9 (b) R342 

7. R344 

8. (a) 25 minibusse 
 (b) 59 minibusse 
9. (a) 78 bokse (3 kolwyntjies bly oor) 

 (b) 52 bokse (3 kolwyntjies bly oor) 

 (c) 63 bokse 

 (d) R3 

10.  14 dae 
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Graad 5 Kwartaal 1 Eenheid 6      Tyd  
 

Oorsig van Leerderboek 

Afdelings in hierdie eenheid Inhoud Bladsye in Leerderboek 

6.1 ’n Bietjie geskiedenis Hoe mense tyd gemeet het voor die uitvinding van moderne horlosies en klokke 69  

6.2 Dagtyd en nagtyd Bereken tyd met 12-uur-horlosies 70 

6.3 Lees, skryf en sê hoe laat dit is 24-uur-tyd, analoog- en digitale horlosies, ure, minute en sekondes 71 tot 73 

6.4 Tydsverloop Ontwikkel begrip van kort tydsverlope; gebruik taal om tydsverloop te beskryf; 
bereken tydsverloop in ure, minute en sekondes; lees stophorlosies 

74 tot 78 

6.5 Kalendertyd Werk met kalenders, herlei tussen dae, weke en maande 78 tot 79 

6.6 Jare en dekades Werk met jare en dekades 80 
 

KABV-tydstoewysing 6 uur 

KABV-bladsyverwysings 29 en 146  
 

Wiskundige agtergrond 
Leerders kom elke dag met tyd en tydverwante sake in aanraking. Baie graad 5-leerders kan klokke en horlosies lees, maar net so baie vind dit moeilik. Daar is 
drie dinge wat die begrip “tyd” moeilik maak:  

• In die eerste plek kan tyd nie gesien, aangeraak of fisies ervaar word soos lengte, kapasiteit/volume, oppervlakte en massa nie. Ons meet tyd deur na 
verandering in die omgewing op te let, of verandering in die posisie van die wysers van ’n horlosie of die syfers op die gesig van ’n horlosie. 

• Tweedens, anders as by die getallestelsel of ander maniere van meet, word die getalle vir tyd nie net groter en groter nie. Ons meet tyd in modulêre 
eenhede. Wanneer ons by sekere getalle kom (bv. 60 sekondes, 60 minute, 24 ure, 365 dae) begin die getalle weer van voor. Dit verskil van die manier 
waarop leerders in die laerskool in ander gebiede van Wiskunde werk.  

• Derdens word getalle in alle ander onderwerpe wat in Wiskunde op laerskool behandel word, in groepe en magte van 10 georganiseer. As dit egter by 
tyd kom, word getalle in groepe van 60, 24, 7, 12 en 365 georganiseer. 

Tyd as onderwerp behels nie net die lees van horlosies nie. Daar moet in werklikheid drie aspekte van tyd ontwikkel word: 

• tydsduur 

• die verloop en die indeling van tyd 

• die identifisering van ’n tydstip, byvoorbeeld die lees van ’n horlosie. 
 
Nota: Afdelings 6.1, 6.2, 6.5 en 6.6 is baie korter as die twee middelste afdelings (6.3 en 6.4). U kan dit oorweeg om Afdelings 6.1 en 6.2 in een les saam te voeg  
(d.i. mik om albei in 1 uur te behandel). Sodoende sal u meer tyd vir die twee middelste afdelings hê. Afdelings 6.5 en 6.6 kan ook saam gedoen word. 

Benodighede 
Analoog- en digitale horlosies om as voorbeelde te gebruik; stophorlosies – kyk Afdeling 6.4; kalenders van die huidige jaar  
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6.1 ’n Bietjie geskiedenis  

Aanbiedingsriglyne 
U kan die inligting op bladsy 69 van die Leerderboek as basis gebruik vir ’n gesprek oor hoe 
mense tyd en die verloop van tyd kon bepaal voordat daar klokke en horlosies was.  

U kan begin deur leerders te vra hoe hulle die tyd van die jaar (seisoene) sonder ’n 
kalender kan bepaal; die tyd van die dag sonder ’n klok, horlosie of selfoon. Leerders 
behoort in graad 4 ’n waterhorlosie te gemaak het.   

Soos voorgestel op die vorige bladsy, kan u oorweeg om beide Afdelings 6.1 en 6.2 in een 
les, d.i. in 1 uur te behandel. 
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6.2 Dagtyd en nagtyd  

Wiskundige notas 
In die Intermediêre Fase werk leerders met 12-uur-tyd (gebruik vm. en nm.) en met 24-uur-
tyd. Hierdie afdeling fokus op 12-uur-tyd; in die volgende afdeling sal leerders met 24-uur- 
tyd werk.  
 

Aanbiedingsriglyne 
U kan oorweeg om beide Afdelings 6.1 en 6.2 in een les te behandel (kyk die nota op die 
eerste bladsy van hierdie eenheid). Leerders kan vrae 1, 3 en 5 in die klas doen en vrae 2  
en 4 as addisionele oefening (as huiswerk). 

Wys leerders op die volgende: Volgens die 12-uur-notasie word die uur met ’n syfer of 
syfers aangedui, gevolg deur ’n spasie en die afkorting vm. (vir voormiddag) of nm. (vir 
namiddag), byvoorbeeld 3 vm. en 11 nm. Wanneer minute bykom, skryf ons die uur met 
’n syfer of syfers, gevolg deur ’n punt en die minute, byvoorbeeld 3.07 vm. en 11.59 nm. 
Let op die gebruik van ’n nul by 1 tot 9 minute maar nie by die uur nie. Ons skryf dus  
2.02 nm. en nie 02.02 nm. nie. 

Let ook op die volgende: eenuur, twee-uur, elfuur, ens. (tydstip); een uur, twee uur,  
elf uur, ens. (tydsduur).  
 

Moontlike wanbegrippe 
Leerders kan dalk onseker wees oor hoe hulle middag en middernag in 12-uur-tyd moet 
skryf. U kan aan hulle verduidelik dat middag as 12 nm. geskryf word en middernag as  
12 vm. (kyk die tabel op bl. 72 van die Leerderboek). Dit is slegs ’n konvensie wat aanvaar is 
sodat almal dieselfde notasie (skryfwyse) kan gebruik.   
 

Antwoorde 
1. 12 uur 

2. 12 uur 

3. 4.30 nm. 

4. 7.30 vm. 

5. 8 uur 
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6.3 Lees, skryf en sê hoe laat dit is  

Aanbiedingsriglyne 
U kan ’n paar vrae vra om te kyk of leerders onthou hoeveel minute daar in ’n uur is,  
en hoeveel sekondes daar in ’n minuut is. 

Hierdie afdeling is redelik lank. U kan dus oorweeg om die vrae tussen klaswerk  
en huiswerk te verdeel (of as daar tyd is van die werk in die klas laat doen). Een 
moontlikheid is 

• as klaswerk: vraag 1, die eerste twee rye van vraag 3 en vrae 4, 7, 8 en 9, en 

• as huiswerk: vraag 2, die laaste twee rye van vraag 3, vrae 5, 6, 10 en 11. 
 

Moontlike wanbegrippe 
Leerders kan dit dalk moeilik vind om te begryp hoekom middernag as 00:00 in 24-uur-tyd 
geskryf word. U kan hulle wys wat op die gesig van ’n digitale horlosie gebeur tussen 
byvoorbeeld 3 voor 12 en 3 oor 12. Verwys hulle ook na die geskakeerde gedeelte onder aan 
bladsy 71 en dié op bladsy 72.  
 

Notas oor vrae 
Leerders kan vraag 2 in pare of klein groepies doen (maksimum van drie leerders). Vra 
verskillende pare of groepies om te verduidelik hoe hulle die tabel voltooi het. Maniere 
sluit in: verdubbeling en halvering; optelling of herhaalde optelling; vermenigvuldiging en 
deling; tel in veelvoude van 15 (1

4  uur = 15 minute) en 900 (1
4  uur = 900 sekondes). 

Antwoorde 

1. (a) 1 uur = 60 minute = 3 600 sekondes (b)   12  uur = 30 minute = 1 800 sekondes 

 (c) 1
4  uur = 15 minute = 900 sekondes  (d)   34  uur = 45 minute = 2 700 sekondes  

 
2. Ure 1

2  3
4  11

2  2 21
4  21

2  3 

 Minute 30 45 90 120 135 150 180 
 Sekondes 1 800 2 700 5 400 7 200 8 100 9 000 10 800 
 
 Hier is ’n voorbeeld van hoe leerders hulle berekeninge kan verduidelik:  

By die eerste antwoord het ons gesê dat 1 uur 60 minute is, dus is 12  uur 30 minute. 

Maar 1 uur is ook gelyk aan 3 600 sekondes, dus is 12  uur 3 600 sekondes gedeel deur 2, 

wat 1 800 sekondes is.   
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Antwoorde 

3. 12-uur-tyd 24-uur-tyd 12-uur-tyd 24-uur-tyd 

 5 vm. 05:00 2.00 nm. 14:00 

 7.30 vm. 07:30 3.12 nm. 15:12 

 9.15 vm. 09:15 5.32 nm. 17:32 

 11.35 vm. 11:35 11.45 nm. 23:45 
 
4. (a) D (b) C (c) A (d) B 
 
 

Aanbiedingsriglyne 
Doen ’n bietjie taalwerk met leerders voordat u met die volgende les begin. U kan aan hulle 
verduidelik dat die woord “nag” (wat hulle reeds ken) gebruik word vir al die ure tussen 
sonop en sononder. In Afrikaans gebruik ons ook die woord “aand” vir die eerste deel van 
die nag – “aand” verwys na die tyd tussen sonsondergang en middernag.  

Afrikaans het ook die woorde “oggend” en “môre”, waarmee ons vroeg in die dag bedoel. 
In alledaagse taalgebruik word “voormiddag” veral vir die laat oggendure tussen nege en 
twaalf gebruik, terwyl “namiddag” na die laaste deel van die dag, tussen middag en 
sononder verwys.  

Beklemtoon egter dat wanneer ons 12-uur-tyd skryf, ons vm. (“voormiddag”) gebruik vir 
die hele tyd tussen middernag en 12-uur middag en nm. (“namiddag”) vir die hele tyd 
tussen 12-uur-middag en middernag.  
 

Nota oor benodighede en praktiese werk 
Vir graad 5 word volgens die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV)* die 
volgende verwag: “Leerders gaan voort om tyd in uur te lees, neer te skryf en te bereken. 
Hulle werk ook met analoog- en digitale instrumente. Dit word gereeld ingeoefen. Sodra 
die leerders geleer het om tyd te lees, kan verdere oefening tydens die hoofrekene-tyd 
geskied asook gereeld tydens ander tye van die dag.” 
 
*DBO (2011). Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring. Graad 4–6. Wiskunde. 
Staatsdrukker, bl. 146. 
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Notas oor vrae 
Om tyd te bespaar, kan u bladsye 417 en 418 (met horlosiegesigte) in die Bylaag 
fotokopieer en in vrae 6 en 8 gebruik.  
 

Antwoorde 
5. (a) 02:00 (b) 22:15 (c) 11:30 (d) 23:45  

 (e) 04:00:30 (f) 21:00:15 (g) 19:39:50 

6. (a)  (b)  (c)  (d) 

 

 

 

 

7. (a) 25 sekondes na 9 in die oggend 

 (b) 15 minute en 30 sekondes na 8 in die oggend 

 (c) 5 sekondes na 9 in die aand 

 (d) 15 minute en 25 sekondes na 12 in die middag 

 (e) 50 minute en 50 sekondes na 11 in die aand of 
9 minute en 10 sekondes voor middernag 

 (f) 12 minute en 40 sekondes na middernag 

 (g) 54 minute en 1 sekonde na 7 in die aand of  
5 minute en 59 sekondes voor 8 in die aand 

 (h) 15 sekondes na 3 in die middag  

8. (a)  (b)  (c)  (d)  

 

 

 

 
 
 (e)  (f)  (g)  (h)  

 

 

 

 
 
9. 2 uur 10 minute   10. 06:45    11. 16:40   
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6.4 Tydsverloop 

Aanbiedingsriglyne 
Leerders kan óf stophorlosies as sulks gebruik óf stophorlosies wat op hulle selfone of 
armhorlosies beskikbaar is. 

Digitale stophorlosies is gewoonlik makliker om te lees as analoog-stophorlosies. Baie 
selfone het ’n stophorlosiefunksie, of die moontlikheid om dit kosteloos af te laai. Terwyl 
leerders met klaswerk besig is, kan u met klein groepies leerders werk om hulle te wys hoe 
’n stophorlosie werk. Laat hulle oefen om dit te gebruik om tydsverloop te bepaal, 
byvoorbeeld hoe lank dit duur om die aktiwiteite in vrae 3(a), (b) en (c) te voltooi. 
 

Antwoorde 
1. (a) Ek het hom vir ’n tydperk van 20 minute besoek. 
 (b) terwyl ’n ander aktiwiteit plaasvind: Ek sal tegelykertyd loop en praat. 
 (c) gedurende skooltyd = wanneer die skool aan die gang is 
 (d) begin en eindig = aanvang en einde/ophou van vertoning 
 (e) duur 4 uur = het na vier uur tot ’n einde gekom 
 (f) tussen 10 en 11 = tussen 10-uur en 11-uur. Iets kon vinnig gebeur het, soos ’n boom 

wat omgeval het, of dit kon ’n hele uur aangehou het, soos byvoorbeeld ’n 
donderstorm.  

 (g) Ek het ’n uur nodig gehad of gebruik om stasie toe te loop. 
 (h) Wat is die tydsduur? 
2. Antwoorde sal verskil. Voorbeelde is: 

lank: Hoe lank sal jy weg wees? 
tussen: Die eksamen vind tussen 09:00 en 12:00 plaas. 
duur: Die partytjie duur 5 uur lank. 
terwyl: Ek het my appel geëet terwyl ek vir die taxi gewag het. 
gedurende: Ons het ons toebroodjies gedurende pouse geëet. 

3. Leerders se skattings sal verskil. 
4. (c), (b), (a), (d), (e), (f) 
5. 5 dae. Daar is 24 uur in ’n dag. 5 dae = 120 uur 
6. 87 maande. Daar is 12 maande in ’n jaar. 7 jaar = 84 maande 

7. 21
2 minute. Daar is 60 sekondes in ’n minuut. 21

2  minute = 150 sekondes  
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Antwoorde 
8. (a) In die oggend. Dit was voor die middag. Die horlosie het 08:35 gewys; in die aand 

sou dit 20:35 gewys het. 

 (b) Vyf-en-twintig minute voor 9 in die oggend; 8.35 vm. 

 (c) 205 minute 

 (d) 15 minute 

 (e) Kaartjie 2: 16 minute Kaartjie 3: 18 minute 

  Kaartjie 4: 14 minute Kaartjie 5: 17 minute 

 (f) Sy gebruik tussen 14 en 18 minute om een kaartjie te maak; die tyd verskil met  
4 minute. Die gemiddelde tyd per kaartjie is omtrent 16 minute. 

 (g) 80 minute of 1 uur en 20 minute 

 (h) 125 minute of 2 uur en 5 minute 

 (i) 10:20 

 (j) Ongeveer 48 tot 50 minute. Ja, dit sal klaar wees voordat haar suster terugkom. 
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Antwoorde 
9. (a) 5 minute 22 sekondes 

 (b) 3 minute 13 sekondes 

 (c) 19 sekondes 

 (d) 12 minute 111
2 sekondes 
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Antwoorde 
10. Leerders se antwoorde sal verskil. 
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Antwoorde 
11. (a) 11:28:34 

 (b) 12 sekondes 

 (c) 1 minuut 25 sekondes 

 (d) 4 minute 40 sekondes 
 
 

6.5 Kalendertyd 

Aanbiedingsriglyne 
Hierdie afdeling en Afdeling 6.6 is baie korter as die middelste afdelings (6.3 en 6.4). U kan 
dit oorweeg om Afdelings 6.5 en 6.6 in 1 uur te behandel. 

Vind eers uit wat leerders weet oor waaruit ’n jaar bestaan – hoeveel dae daar in ’n jaar, in 
verskillende maande en in ’n week is, asook hoeveel maande daar in ’n jaar is. U kan die 
geskakeerde gedeelte op bladsy 78 gebruik om te help met die ontbrekende kennis. U moet 
miskien ook seker maak dat leerders die verskil tussen skrikkeljare en ander jare ken. 

Leerders kan vraag 1 in die klas voltooi en vraag 2 vir huiswerk of as addisionele oefening 
doen.  
 

Antwoorde 
1. (a) tot (d)  Leerders se antwoorde sal verskil. 

 (e) Leerders kan op die kneukels van vier vingers tel. Hulle begin met Januarie op ’n 
kneukel, Februarie tussen twee kneukels, Maart op ’n kneukel, ens. Al die maande 
op kneukels het 31 dae, solank Julie en Augustus albei op kneukels getel word.  
Daar is ook rympies wat hulle kan opsê, soos hierdie Engelse een:  

  Thirty days has September,  
April, June and November,  
all the rest have thirty-one 
except for February,  
which has twenty-eight  
– rain or shine – 
but in leap years, twenty-nine. 

  Aanvaar enige ander metodes wat die regte getal dae gee. 

 (f) Hang van die jaar af. 

 (g) Hang van die jaar af. Nee. 
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Antwoorde 
2. (a) 31 dae  

 (b) 4 volle weke 

 (c) Ja. Februarie het 29 dae.  

 (d) Donderdag  

 (e) 81 dae  

 (f) 56 dae  

 (g) 19 Julie; Dinsdag (Let wel: 9 Augustus is Vrouedag, daarom is dit nie ’n skooldag 
nie.) 

 (h) Vryheidsdag; Suid-Afrika se eerste demokratiese verkiesing 

 (i) 99 dae  

 (j) 18 Augustus 
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6.6 Jare en dekades 

Aanbiedingsriglyne 
Werk met die klas deur die geskakeerde gedeelte en die “tydlyn”. U kan ook ’n tydlyn op 
die bord teken. Vra leerders om gebeurtenisse/inligting voor te stel, byvoorbeeld: 

 

1950’s 1960’s 1970’s 1980’s 1990’s 2000’s 2010’s 2020’s 
        

         1950        1960       1970        1980        1990        2000        2010       2020        2030 

 

              2004 
                 Tsoenami 

             Harry Potter-boeke    2016 Olimpiese  
        eerste keer gepubliseer  Spele in Brasilië 

 

U kan hierby die inligting voeg wat leerders klas toe bring – kyk vraag 5. 
 

Antwoorde 
1. Die antwoord hang af van vandag se datum. 

2. Leerders se antwoorde hang af van hulle huidige ouderdom. Hulle moet 10 jaar daarby 
tel.  

3. Leerders se antwoorde sal verskil, want dit hang af van hoe oud hulle nou is.  

4. Leerders se antwoorde sal verskil. 

5. Leerders se antwoorde sal verskil.  
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Graad 5 Kwartaal 1 Eenheid 7    Datahantering 
 

Oorsig van Leerderboek 

Afdelings in hierdie eenheid Inhoud Bladsye in Leerderboek 

7.1 Vra vrae oor ’n situasie Vra vrae wat beantwoord kan word deur data in te samel en te ontleed  81 tot 82 

7.2 Teken en interpreteer grafieke Teken en interpreteer staafgrafieke, interpreteer sirkeldiagramme en 
interpreteer en teken piktogramme 

83 tot 86 

7.3 Som data op en ontleed dit Werk met ’n datatabel, identifiseer die modus, maak gevolgtrekkings en 
voorspellings  

86 tot 89 

7.4 Projek Samel data in oor afval by die skool  90 
 

KABV-tydstoewysing 10 uur 

KABV-bladsyverwysings 32 tot 33 en 148 tot 149 
 

In hierdie eenheid help ons leerders om vertroud te raak met die konteks van herwinning vanuit ’n data-oogpunt. Die eenheid bied moontlikhede om stap vir 
stap by die hele datasiklus, naamlik vrae vra, data insamel, voorstel, ontleed, opsom, interpreteer en oor die proses verslag doen, betrokke te raak. Die onderwerp leen 
hom tot integrasie met Natuurwetenskappe. Indien moontlik, kan u die jongste inligting oor afvalhersirkulering in Suid-Afrika in die hande kry en die vrae en 
antwoorde, waar nodig, aanpas. Dit sal die toepaslikheid van die onderwerp verhoog. 

Wiskundige agtergrond 
Data is stukkies inligting oor ’n spesifieke onderwerp. Ons vra vrae oor ’n situasie of konteks en dit lei tot die insameling van inligting. Die manier waarop die 
data georganiseer en voorgestel word, en die verdere vrae wat ons daaroor vra, help ons om tendense in die data raak te sien. 

In datahantering werk ons gewoonlik met groot hoeveelhede inligting wat betrekking op spesifieke kontekste het. In plaas daarvan om afsonderlik op elke 
stukkie inligting te fokus, bied die manier waarop ons die data organiseer, voorstel en ontleed die geleentheid om in die algemeen oor die data te praat. Ons kyk 
oorsigtelik na die data om sodoende tendense en eienskappe wat die data beskryf, waar te neem.  

Datahantering verskil in drie opsigte van die ander afdelings van Wiskunde:  

• Die antwoorde op datavrae word uit die ontleding van baie data wat ingesamel is, verkry. 

Datahantering is nodig waar metings en frekwensies verskil, en een meting dus nie akkurate inligting oor ’n situasie kan gee nie. Baie uiteenlopende data 
kan verwarrend wees, dus organiseer ons die data wat ons insamel op verskillende maniere om die volle “prentjie” van die situasie te kry. 

• Die getalle wat ons in datahantering gebruik, het altyd ’n beskrywing van die kategorie waartoe dit behoort of ’n meeteenheid.  

In Wiskunde werk leerders meestal met abstrakte getalle. In datahantering moet die getalle binne ’n konteks vertolk word. Die getal 245 kan 245 kg of  
245 mense wees, afhangende van die vraag. 

• Datavrae word altyd met ’n “storie” oor die konteks beantwoord.  

Datahantering begin wanneer ons ’n vraag moet beantwoord oor ’n situasie waar die eienskap waarna ons kyk, varieer. Die numeriese antwoorde wat ons 
deur datahantering kry, moet geïnterpreteer word om die vraag oor die situasie te beantwoord.   
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7.1 Vra vrae oor ’n situasie 

Aanbiedingsriglyne 
U kan die werk in hierdie eenheid inlei deur te verduidelik wat met die woord “data” 
bedoel word. Gestel ons wil vrae soos die volgende beantwoord: “Hoeveel leerders in ons 
skool hou nie daarvan om storieboeke te lees nie?”, “Hoekom hou hulle nie daarvan om 
storieboeke te lees nie?”, “As hulle onderwysers hulle vra om hierdie kwartaal elkeen ten 
minste een storieboek te lees, watter soort storieboek sal hulle kies?” Die feite, inligting  
of opinies wat ons bymekaarmaak om ’n probleem te ontleed en te bespreek, of om 
antwoorde of oplossings aan die hand te doen, word data genoem. 

Bespreek die voordele van herwinning met leerders, veral vanuit ’n omgewingsoogpunt. 
Bespreek ook moontlike herwinbare materiale in die skoolomgewing. 

Party van die vrae in hierdie afdeling is gestel om leerders te help om hulle eie idees oor 
herwinning te ontwikkel en verfyn. Deur hulle eie vrae oor herwinning neer te skryf, kan 
leerders se belangstelling in hierdie onderwerp aangewakker word. Hulle vrae sal u help om 
’n beter begrip van hulle voorkennis van herwinning te kry.  

U kan leerders vra om vrae 1 en 2 in pare te bespreek, maar om die werk individueel neer 
te skryf. Besprekings in pare en klasbesprekings bied leerders die geleentheid om van 
mekaar te leer. U kan dan party leerders vra om hulle antwoorde op vrae 1 en 2 met die 
hele klas te deel voordatdie klas deur vraag 3 op bladsy 82 werk. Die idees wat hieruit 
voortspruit sal met die projek in die laaste afdeling help. 
 

Antwoorde 
1. Hier is ’n paar moontlike vrae: Ek wonder hoeveel glas (of papier of plastiek) word elke 

maand herwin waar ek woon? Ek wonder hoeveel en watter soort afval ons by die huis 
(of by die skool) kan herwin? Ek wonder hoeveel glas (of papier of plastiek) die afval-
terugkoopsentrums elke dag ontvang? Ek wonder hoeveel mense sorteer hulle afval? 
Ek wonder hoeveel ons kan verdien deur glas (of papier of plastiek) te herwin? Ek 
wonder wat is die gewildste materiaal om vir herwinning te versamel? 

2. (a) Afval is enigiets wat iemand nie meer nodig het nie, byvoorbeeld die melkkarton 
of leë blikkie waarin kos was. 

 (b) Leerders praat oor die gevolge van gebrek aan plek vir stortingsterreine: die 
besoedeling van grond en water sal ons drinkwater en die gehalte van ons kos 
beïnvloed. Voëls, diere en inheemse plante sal negatief geraak word. 

 (c) Leerders se antwoorde sal verskil. As ons weet hoeveel en watter soort afval ons 
genereer, kan ons beplan om die afval te verminder en dit meer doeltreffend te 
hersirkuleer. Munisipaliteite kan inligting oor die soorte en hoeveelheid afval 
gebruik om stortingsterreine te beplan. Afval-terugkoopsentrums sal die inligting 
vir beplanning kan gebruik.   
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Moontlike wanbegrippe 
Die idee van “gemiddelde kilogram afval per persoon” sal vir die meeste leerders nuut 
wees. Hulle dink dalk dat elke persoon die gegewe hoeveelheid afval produseer. Niemand 
weet egter presies hoeveel afval deur enige individu in die verskillende provinsies 
geproduseer word nie; net die totale hoeveelheid afval en die getal mense wat in die 
provinsie bly, is bekend. Die tabel met gemiddelde hoeveelhede (in kilogram) van afval per 
persoon in die verskillende provinsies is bereken deur die totale afval in die provinsie te 
deel deur die getal inwoners in die provinsie. Byvoorbeeld, die syfers vir die Oos-Kaap wys 
dat inwoners van dié provinsie vir gemiddeld 113 kg afval per persoon verantwoordelik 
was – party meer, party minder. 
 

Wiskundige notas 
’n Deel van datahantering is die gebruik van feite, soos byvoorbeeld die antwoorde vir vrae 
3(a) en (b), as die basis vir die vorming van ’n mening, die maak van gevolgtrekkings of vir 
verdere redenering, soos in vraag 3(c). 
 

Aanbiedingsriglyne 
Laat leerders hulle antwoorde op vraag 3(c) met mekaar deel sodat hulle van mekaar kan 
leer.  
 

Antwoorde 
3. (a) Wes-Kaap, Noord-Kaap, Gauteng en Mpumalanga 

 (b) Noordwes, Limpopo, Vrystaat, Oos-Kaap en KwaZulu-Natal 

 (c) Leerders se antwoorde sal verskil. Aanvaar alle redelike antwoorde. Hier volg ’n 
paar moontlikhede: 
Provinsies met baie groot stede met baie winkels en restaurante sal waarskynlik 
meer afval per persoon produseer as meer landelike provinsies. (Noord-Kaap is ’n 
uitsondering. Vra leerders wat die rede daarvoor kan wees.)  
Dit kan dalk ook wees dat ryker provinsies meer afval as die armer provinsies 
produseer. 
Provinsies met baie toeriste en trekarbeiders kan ook ’n groot massa afval per 
persoon hê. Toeriste en trekarbeiders word egter nie as inwoners geregistreer nie 
en word dus nie by die berekeninge ingereken nie.   
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7.2 Teken en interpreteer grafieke 

Wiskundige notas 
’n Staafgrafiek van die data op bladsy 82 laat leerders met een oogopslag sien in watter pro-
vinsies die gemiddelde hoeveelheid afval per persoon hoog en in watter provinsies dit laag 
is. Leerders word gevra om die data per provinsie op twee maniere te vergelyk: eers moet 
hulle die verskil uitwerk (aftrekking) en dan moet hulle uitvind hoeveel keer die een meer 
is as die ander (vermenigvuldiging of deling). Dit lê die grondslag vir die werk met sirkel-
diagramme. Sirkeldiagramme vergelyk ook gedeeltes van data in verhouding met mekaar. 

Aanbiedingsriglyne 
Teken die raamwerk van die staafgrafiek en kopieë van die sirkeldiagramme op die bord of 
op plakkate om tydens die klasbespreking te gebruik. 

Antwoorde 
1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

         Provinsies	
 
2. (a) Wes-Kaap: ongeveer 675 kg afval per persoon ingesamel; Oos-Kaap: ongeveer  

113 kg afval per persoon ingesamel; 675 kg − 113 kg = 562 kg  

  Die afval per persoon wat in die Wes-Kaap ingesamel is, was 562 kg meer as dié 
wat in die Oos-Kaap ingesamel is.  

 (b) Die staaf vir die Oos-Kaap pas amper sewe keer in die staaf vir die Wes-Kaap. Dus, 
’n persoon in die Wes-Kaap genereer amper sewe keer soveel afval as ’n persoon in 
die Oos-Kaap.    
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Aanbiedingsriglyne 
Leerders sou reeds in die Grondslagfase breuke as sektore van sirkels gesien en vertolk het. 
Hulle sou egter waarskynlik slegs met voorbeelde gewerk het waar die sektore ewe groot 
was. In vraag 4 stel elke sektor ’n ander breuk voor (vyfdes, kwarte, agtstes, ens.). Laat 
leerders eers met uitgeknipte sirkels werk. Laat hulle dit in kwarte vou. Vra hulle dan om 
die helfte en drie agtstes te merk. Wys hulle ’n sirkel waarop ’n kwart en drie agtstes gemerk 
is en vra hulle om die breukdele te benoem. 

In vraag 4 moet leerders skat watter breukdeel elke sektor van die sirkel is. 

In vraag 4(e) kan leerders dalk eers meen dat die bewering onwaar is. U kan dan vra hoe 
hulle dink bourommel ten minste gedeeltelik herwin kan word. 
 

Antwoorde 
3. (a) Leerders kan enige twee provinsies vergelyk, dus sal hulle antwoorde verskil. Hier 

is een voorbeeld:  
Noord-Kaap: ongeveer 547 kg per persoon; Vrystaat: ongeveer 119 kg per persoon. 
Dus genereer ’n persoon in die Noord-Kaap omtrent 428 kg meer afval as ’n 
persoon in die Vrystaat. 

  Die staaf vir die Vrystaat pas ongeveer vier en ’n half keer in die staaf vir die 
Noord-Kaap. Dus genereer ’n persoon in die Noord-Kaap ongeveer vier en ’n half 
keer meer afval as ’n persoon in die Vrystaat.  

 (b) Leerders kontroleer mekaar se berekeninge en skattings.  
 
4. (a) Die groen sektor is ongeveer een vyfde van die sirkel. Organiese afval het dus in 

2011 ongeveer een vyfde van alle munisipale afval in die Wes-Kaap uitgemaak. 

 (b) Die afval wat herwin kon word was tussen ’n kwart en ’n vyfde van alle munisipale 
afval in die Wes-Kaap. 

 (c) Die blou sektor beslaan omtrent drie agtstes van die sirkel, dus was ongeveer drie 
agtstes van alle afval in Gauteng afval wat nie herwin kon word nie. 

 (d) In Gauteng. Die rooi sektor stel herwinbare afval voor; dit maak omtrent ’n kwart 
van die sirkel uit. 

 (e) Waar. Kompostering sou die organiese afval wat deur die groen sektore voorgestel 
word, uitskakel; herwinning sou die afval wat deur die rooi sektore voorgestel 
word plus ’n gedeelte van die bourommel uitskakel. Dan sou slegs ’n bietjie meer 
as die afval wat deur die blou sektore voorgestel word, na die stortingsterreine toe 
gegaan het.  
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Aanbiedingsriglyne 
Datahantering gaan daaroor dat ’n mens sin maak van groot stelle data. Tydens data-
voorstellings word die inligting tot geskatte waardes afgerond. Leerders is gewoond 
daaraan om met presiese antwoorde in Wiskunde te werk en kan dit vreemd vind om met 
skattings te werk. Verduidelik aan leerders dat hulle ’n skaal moet vind waar afronding die 
relatiewe grootte van die groepe so akkuraat as moontlik voorstel. Laat leerders in vraag 6 
’n skaal van 25 en van 50 op die proef stel en die vlak van akkuraatheid bespreek. Laat hulle 
dan skale van 30, 20 en 10 gebruik. Dertig is hier die gerieflikste afrondingswydte vir die 
data. Dit wys die relatiewe grootte van die groepe herwinners die akkuraatste sonder dat 
die stawe te lank is. Leerders moet onthou om altyd “ongeveer” te sê as hulle die 
frekwensies van piktogramme aflees. 

Antwoorde 
5. (a) Ja, die getal mense wat ’n lewe daaruit maak, neem stadigaan toe. Jy sien dit 

dadelik as jy na die piktogram kyk. In 2009 was daar ongeveer 35 000 mense en in 
2014 was daar ongeveer 50 000 mense.  

 (b) 2011: ongeveer 40 000 mense   (c) 2013: ongeveer 45 000 mense  

6. Leerders kan enige aanvaarbare simbool (prentjie), soos ’n stokfiguur, kies om die 
groepe mense voor te stel. Sommige leerders sal dalk ’n skaal van 1:10 of 1:20 kies in 
plaas van die skaal van 1:30 soos hier onder. 

 

 Getal straatrommelversamelaars in Pretoria 
 Sleutel:        = 30 versamelaars           = 15 versamelaars 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 Jaar 
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Moontlike wanbegrippe 
Hierdie kan dalk die eerste keer wees dat leerders met piktogramme werk waar baie as een 
voorgestel word. Sommige leerders sal dalk nie begryp dat elke simbool meer as een data-
item voorstel nie. Maak leerders bedag op die sleutel. U kan leerders vra hoekom elke 
persoon in die inligting nie met een simbool voorgestel word nie, m.a.w. hoekom simbole 
groepe mense voorstel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
7.3 Som data op en ontleed dit 

Wiskundige notas 
Grafieke gee ’n visuele beeld van data. ’n Ander manier om data te ontleed is om na die 
vorm van die data te kyk, d.i. of die datawaardes uitgesprei of na aan mekaar gegroepeer is. 
Opsommende statistiek, soos maatstawwe van sentrale neiging (tipiese waardes) – modus, 
gemiddelde en mediaan – en maatstawwe van verspreiding (kleinste en grootste waardes 
en die verskil tussen hulle, d.i. die omvang) laat ’n mens toe om data te beskryf. In hierdie 
afdeling begin leerders die tipiese datawaarde of sentrale waarde van data ondersoek deur 
die modus te gebruik. Die modus van ongegroepeerde numeriese data is die datawaarde 
wat die meeste voorkom. 

Op baie terreine van Wiskunde is daar een of meer spesifieke antwoorde op vrae of 
berekeninge. Datahantering het dikwels ’n baie hoër graad van onsekerheid. Redenering in 
onseker situasies kan leerders onseker laat voel omdat hulle nie daaraan gewoond is nie. In 
datahantering moet leerders hulle ontleding van die data gebruik as bewys om ’n argument 
te rugsteun. By vraag 3 sal u leerders moontlik moet help om redes te gee vir die antwoorde 
wat hulle in die datatabel kry.    
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Aanbiedingsriglyne 
U kan begin deur te verduidelik wat ’n herwinnings-terugkoopsentrum is. U kan leerders 
ook vra watter soort inligting so ’n terugkoopsentrum sal help om meer effektief te wees. 
Vergelyk hulle antwoorde met dié op bladsy 86 van die Leerderboek. 

Daar is 20 berekeninge van dieselfde soort nodig om die tabel in vraag 3 te voltooi, 
naamlik optelling van vier waardes. Om tyd te bespaar en te verhoed dat leerders verveeld 
raak, kan u die taak tussen hulle verdeel. Laat ten minste twee leerders dieselfde berekening 
doen sodat hulle mekaar se antwoorde kan kontroleer. Dit het meer waarde vir leerders om 
een stel getalle op te tel en redes te soek vir foute wat hulle kon gemaak het, as om al die 
leerders te vra om al die berekeninge te doen. 

Sekere vrae in hier afdeling vereis berekeninge. Hierdie vrae het presiese antwoorde. Die 
meeste vrae verwag egter van leerders om oor die konteks en die data te redeneer. By 
hierdie vrae sal leerders se antwoorde verskil. Dit is belangrik om alle redelike antwoorde te 
aanvaar, maar dit is nog belangriker dat leerders hierdie antwoorde met mekaar sal deel. 
Maak asseblief tyd vir bespreking sodat hulle van mekaar kan leer.  
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Antwoorde 
1. (a) Leerders se vrae sal verskil. Hier is drie voorbeelde: 

  (i) Ek wonder of sy Maandae meer afval ontvang, m.a.w. na die naweek, as op 
ander dae. 

  (ii) Ek wonder of sy meer glas as papier kry.  

  (iii) Ek wonder of sy die meeste afval soggens of smiddags kry. 

 (b) Die voorbeeldvrae in (a) kan almal met data beantwoord word. Hier is drie 
voorbeelde van antwoorde: 

  (i) Vergelyk die totale hoeveelheid afval wat sy elke dag kry. Teken ’n 
staafgrafiek. 

  (ii) Vergelyk die hoeveelheid glas per dag met die hoeveelheid papier per dag. 
Teken twee staafgrafieke. 

  (iii) Vergelyk die totale hoeveelheid afval wat elke oggend ontvang word met die 
totale hoeveelheid afval wat smiddae ontvang word. Teken twee staafgrafieke. 

2. (a) 25 kg 

 (b) Daar is vier modusse: 40 kg, 41 kg, 49 kg en 56 kg 
 
3. Dag Totale massa 

ongesorteerde 
afval 

Totale 
massa 
papier 

Totale 
massa  
glas 

Totale 
massa 
plastiek 

 Maandag 400 kg 110 kg 203 kg 87 kg 
 Dinsdag 373 kg 118 kg 171 kg 84 kg 
 Woensdag 388 kg 126 kg 179 kg 83 kg 
 Donderdag 418 kg 150 kg 190 kg 78 kg 
 Vrydag 433 kg 162 kg 171 kg 100 kg 
 
  
 (a) Op ’n Vrydag. Dit kan wees omdat die terugkoopsentrum in ’n gebied is waar 

mense hulle vuilgoedblikke op ’n Vrydag uitsit; dit kan wees omdat die straat-
rommelversamelaars hulle afval deur die week versamel en dit op ’n Vrydag lewer; 
dit mag wees omdat meer van die afval- of rommelversamelaars afval op ’n Vrydag 
as op ’n ander dag lewer. Ons het meer inligting nodig om seker te wees. 

 (b) Hulle ontvang meer glas op ’n Maandag as op enige ander dag. Dit kan wees dat 
mense meer bier en wyn oor naweke drink en dat daar dan meer bottels is om 
Maandae in te samel. Ons het meer inligting nodig om seker te wees.   
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Antwoorde 
3. (c) Plastiek is ligter as glas. Dus, ’n trollie vol plastiek sal ligter wees as ’n trollie vol 

glas.  

4. Leerders se antwoorde sal verskil. Een voorbeeld kan wees:  
Die grootste groep afvalversamelaars (25) het Maandag hulle afval afgelewer. Die 
kleinste groep (12) het Dinsdag afgelewer. Woensdag en Vrydag het daar 20 
afvalversamelaars gekom. Donderdag het 15 afvalversamelaars hulle afval afgelewer.  

  5.   (a) Dag Totale massa ongesorteerde afval Geld uitbetaal 
 Maandag 400 kg R4 000 
 Dinsdag 373 kg R3 730 
 Woensdag 388 kg R3 880 
 Donderdag 418 kg R4 180 
 Vrydag 433 kg R4 330 

   
  Mev. Mmako moet beplan om ongeveer R4 500 beskikbaar te hê as dit ’n tipiese 

week is. Party weke kan verskil, maar R4 500 is genoeg vir 17 kg meer as die 
grootste hoeveelheid afval van hierdie week.  

 (b) Nee, dit is baie onwaarskynlik dat die data elke week presies dieselfde sal wees. Die 
hoeveelheid afval wat versamel word verskil, die getal versamelaars wat aflewer 
verskil, so ook die tye waarop hulle aflewer. Maar as mev. Mmako hierdie as ’n 
tipiese week beskou, bedoel sy dat daar nie veel variasie van week tot week is nie.  

 (c) Bedrag betaal: R4 000 

  Totale getal afvalversamelaars: 25 

  R4 000 ÷ 25 = R160 

  Op ’n Maandag kry elke persoon gewoonlik ongeveer R160. 
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7.4 Projek 

Aanbiedingsriglyne 
Hierdie projek sal omtrent drie weke neem om te voltooi. Die eerste week moet leerders die 
projek beplan en die deelnemers (mense by wie die data ingesamel gaan word) daaroor 
inlig. Die tweede week moet hulle data insamel deur die afval elke dag te sorteer en te weeg, 
en die data neer te skryf. Week drie moet hulle die data voorstel, ontleed en interpreteer. 
 
Week 1: Help leerders met die volgende voorbereidings: 

• Maak plakkers vir die verskillende houers waarin die afval geplaas kan word. 

• Praat in ’n saalperiode met die skool om almal oor die projek in te lig. 

• Kry ’n geskikte skaal om die afval te weeg. 

• Berei ’n data-insamelingsdokument voor met tabelle vir dag, soort afval en massa. 

• Vorm groepe en besluit wie die data van verskillende soorte afval gaan insamel en 
ontleed.  

Week 2: Help die verskillende groepe leerders om:  

• die afval daagliks in te samel, te sorteer en te weeg. (Onthou om die afvalmateriaal 
van die kantoor te gaan haal!) 

• die data oor elke spesifieke soort afval/rommel op te teken. 

Week 3:  

• Deel u assesseringskriteria met leerders. Byvoorbeeld: 

Data-insameling: Die data moet daagliks in ’n tabel aangeteken word. (5 punte) 

Data-voorstelling en ontleding: Die data moet op staafgrafieke of as pikto-
gramme voorgestel word. Die grafieke moet ’n opskrif, byskrifte by asse en/of ’n 
sleutel hê. Die skaal moet reg wees. Die stawe moet noukeurig geteken wees. Die 
grafiek moet netjies en maklik leesbaar wees.           (10 punte) 

Data-interpretasie en rapportering: Elke groep moet ’n verslag skryf om te sê 
watter vrae hulle wou beantwoord hê, hoe en waar hulle die data ingesamel het en 
wat hulle bevindings was.                (10 punte) 

• Voorsien leerders van papier om hulle grafieke te teken.  

• Laat leerders hulle bevindings aan mekaar voorhou, of aan ’n gehoor van 
skoolmaats en onderwysers.  

 

Benodighede 
Houers vir afvalversameling; skaal om afval te weeg; data-insamelingsdokumente; 
grafiekpapier (kyk Bylaag, bl. 413 en 414) 
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Graad 5 Kwartaal 1 Eenheid 8       Eienskappe van tweedimensionele figure 
 

Oorsig van Leerderboek 

Afdelings in hierdie eenheid Inhoud Bladsye in Leerderboek 

8.1 Geboë en reguit lyne Lyne is noodsaaklike dele van alle figure 91 tot 93 

8.2 Figure met verskillende vorms Identifiseer en benoem veelhoeke deur die getal sye te tel 94 tot 96 

8.3 Hoeke Hoeke word gebruik om die oriëntasie van pare reguit lyne te vergelyk  97 tot 98 

8.4 Regte hoeke oral om ons Regte hoeke kom voor wanneer twee lyne kruis om vier gelyke hoeke 
te vorm 

99 tot 100 

8.5 Hoeke en sye in tweedimensionele figure Vergelyk figure deur die lengte van sye en hoeke te vergelyk 101 tot 103 
 

KABV-tydstoewysing 7 uur 

KABV-bladsyverwysings 22 tot 23 en 150 tot 152 
 

Wiskundige agtergrond  
Figure bestaan uit geboë en reguit lyne. Die lyne kan verbind wees al dan nie om geslote of oop figure te vorm. Die lengte van die lyne kan binne ’n figuur 
verskil en ook van figuur tot figuur. Die rigting van lyne (oriëntasie) verskil binne ’n bepaalde figuur en ook van figuur tot figuur. Ons gebruik die begrip “hoek” 
om die oriëntasies van pare reguit lyne te vergelyk. Lengte en hoekgrootte is die basiese hoeveelhede wat ons in meetkunde gebruik. 

Beide lengte en hoekgrootte is meetbare hoeveelhede. Leerders gaan deur vier stadiums wanneer hulle leer om te meet: 

1. Identifiseer en verstaan die eienskap wat hulle meet  
Die meeste graad 5-leerders weet wanneer hulle lengte, massa of kapasiteit/volume meet. Hoek is egter ’n nuwe maat en die meeste leerders sukkel om 
te verstaan wat hulle meet as hulle die eerste keer met hoeke gekonfronteer word. Bestee tyd aan die ontwikkeling van die begrip hoek. 

2. Vergelyk en orden voorbeelde van ’n bepaalde meting (Kyk vrae 1 en 2 van Afdeling 8.4.) 
In plaas daarvan om hoeke te meet, word leerders gevra om verskillende hoeke tussen reguit lyne te vergelyk. Dit gee aan hulle die geleentheid om ’n 
“gevoel” vir die grootte van hoeke te ontwikkel. Leerders wat met dieselfde selfvertroue kan sê: “Hierdie hoek is groter as daardie hoek” as wanneer 
hulle sê: “Hierdie lyn is langer as daardie lyn” het reeds ’n groot mate van begrip as hulle uiteindelik begin om hoeke te meet. In hierdie eenheid 
vergelyk leerders hoeke aanvanklik slegs op sigwaarde.  

3. Gebruik informele of nie-standaardeenhede om te meet (Kyk vraag 6 van Afdeling 8.4 en vraag 2 van Afdeling 8.5.) 
Later in hierdie eenheid maak leerders gidsplate van hoeke en gebruik dit om te kyk of hoeke dieselfde grootte is of nie.  

4. Gebruik formele of standaardeenhede om te meet  
Meting met formele of standaardeenhede stel baie mense op verskillende plekke in staat om te meet, hoeveelhede te bepaal en hulle metings te 
vergelyk omdat hulle dieselfde meeteenhede gebruik. Leerders sal vanaf graad 7 met gradeboë meet.  

Die doel is om begrip te ontwikkel vir wat ’n hoek is, en wat die grootte van ’n hoek beïnvloed al dan nie voordat daar in hoër grade begin word om hoeke met 
formele instrumente te meet. Sonder hierdie fokus op die begrip hoek sal baie leerders nooit verstaan wat ’n hoek is nie. In hierdie eenheid moet baie van die 
aktiwiteite leerdergedrewe wees.  
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8.1 Geboë en reguit lyne 

Wiskundige notas 
Daar is twee basiese soorte lyne: reguit lyne en geboë lyne. Geboë lyne kan dele van sirkels 
wees, of nie.  

In hierdie afdeling word daar informeel na reguit lyne en geboë lyne gekyk. Wanneer ons 
van hierdie soort lyne praat, bedoel ons gewoonlik egalige lyne. Daar is ook “lyne” wat nie 
egalig is nie. Hulle kan as geheel reguit of geboë lyk, maar van naderby beskou kan hulle 
krom of erg onegalig wees. Die lyne wat ons vryhand probeer trek is nie noodwendig glad 
en reguit nie – hulle kan redelik onegalig wees. 
 

Aanbiedingsriglyne 
Moedig leerders aan om, indien moontlik, interessante voorbeelde van figure wat uit geboë 
en reguit lyne bestaan, te vind. 

U kan begin deur leerders te vra: “Watter soort lyne vind ons in die figure rondom ons?”  

Vir verryking (u moet besluit of die tyd vir u leerders ryp is om verder ondersoek in te 
stel) kan u die leerders byvoorbeeld vra: “Is ’n onegalige lyn orals onegalig?” of “Kan ons ’n 
onegalige lyn sien as talle kort reguit of geboë lyntjies?” 

Om lyne te trek help om leerders se aandag op die kenmerke van lyne te fokus. In hierdie 
afdeling word leerders gevra om verskillende geboë en reguit lyne vryhand te trek. Ons 
vaardighede om ons idees in diagramme voor te stel, skiet dikwels tekort. Moedig dus u 
leerders aan om reguit lyne of sirkels wat hulle vryhand teken, so netjies as moontlik te 
doen. Moet egter nie dat hulle te veel tyd aan elke lyn of sirkel spandeer nie. Ons maak 
dikwels vryhandtekeninge om iets aan iemand te verduidelik. Almal stem saam dat die nie 
so perfekte reguit en geboë lyne wat ons trek in ons koppe perfek reguit en geboë is.  
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Notas oor vrae 
Geboë lyne kan dele van sirkels wees, al dan nie. In vraag 1 is daar twee figure met geboë 
sye en twee figure met vier reguit sye. Die trek van lyne help om leerders se aandag op die 
soorte lyne te vestig (in hierdie voorbeelde reguit of geboë). Om figure binne figure te sien 
is ’n nuttige vaardigheid: leerders sal hierdie vaardigheid dikwels gebruik as hulle VOO-
meetkunde doen. 
 

Antwoorde 
1. (a) Leerders se eie vryhandtekeninge van die twee sirkels van verskillende grootte. 

 (b) Leerders se eie vryhandtekeninge van die twee vierkante van verskillende grootte 
en met verskillende oriëntasies. 

	  

 



WISKUNDE GRAAD 5 ONDERWYSERSGIDS   [KWARTAAL 1] 101 

Notas oor vrae 
Die prent van ’n kromme wat in vraag 2 oor reghoeke getrek is, is 
gebruik om leerders se aandag eers op geboë lyne en dan op reguit 
lyne te vestig.  

Een soort spiraal word op bladsy 93 van die Leerderboek gewys. 
Daar is ook ander soorte spirale. Hier langsaan is ’n voorbeeld.  

Die enigste vereiste vir ’n spiraal is dat soos wat dit verder draai 
(wyer word), die lyn langer word en al hoe verder van die beginpunt 
in die middel van die spiraal af wegbeweeg. 
 

Antwoorde 
2. (a) Leerders se vryhandtekening van ’n spiraal. Dit hoef nie dieselfde soort spiraal as 

die een op bladsy 93 te wees nie. 

 (b) Leerders se vryhandtekening van die blou lyne wat die agt reghoeke uitmaak, 
m.a.w. hulle tekening van die blou diagram sonder die rooi spiraal daarop. 

3. Leerders se vryhandtekeninge van lyne. 

4. Leerders se vryhandtekeninge van sirkels. 
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8.2 Figure met verskillende vorms  

Wiskundige notas 
Die eienskappe van tweedimensionele figure word bepaal deur:  

• die getal sye wat hulle het, 

• of die sye reguit of geboë lyne is, 

• die lengte van die sye, en 

• hoe die sye ten opsigte van mekaar georiënteer is op die plekke waar hulle ontmoet 
(d.i. die grootte van die hoek tussen hulle). 

In die Intermediêre Fase begin leerders op die eienskappe van figure fokus. As ons figure 
volgens hulle eienskappe rangskik, noem ons dit die klassifisering van figure.  
 

Notas oor vrae 
Vraag 1 vestig leerders se aandag op hoeke. Die begrip hoek word hier formeel bekend-
gestel. Dit word verder uitgebrei in Afdelings 8.3, 8.4 en 8.5. Vraag 2 gaan voort met die 
fokus op reguit en geboë lyne. Vraag 3 fokus op oop en geslote figure. In vrae 4 tot 8 en in 
Afdeling 8.5 werk leerders met geslote figure en hulle vorms. 
 

Aanbiedingsriglyne 
Moedig leerders aan om oor die eienskappe van figure te begin dink en hoe verskillende 
figure met mekaar verband hou. Die teken van en praat oor figure is ’n goeie beginpunt. 

U kan met hierdie afdeling begin deur ’n paar vrae te vra wat leerders sal help om figure te 
vergelyk en hulle sodoende te groepeer en te klassifiseer. Die volgende vrae kan dalk nuttig 
wees: “Wat het hierdie figure in gemeen?” en “Op watter manier verskil hierdie figure?”  

Dit is raadsaam om hierdie afdeling as meer as net die inhoud te beskou. Let ook op die 
proses van organisering en klassifisering.  
 

Antwoorde 
1. (a) tot (c) Leerders se eie vryhandtekeninge van die hoeke 

2. (a) en (b) Leerders se eie vryhandtekeninge van die figure 

3. Oop figure: A en C  

 Geslote figure: B en D  
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Aanbiedingsriglyne 
In vraag 4 gaan leerders die figure klassifiseer deur net na hulle getal sye te kyk. U mag dalk 
vind dat party leerders se aandag begin dwaal en dat hulle na ander eienskappe van die 
figure begin kyk. Indien wel, help hulle om weer hulle aandag op die tel van die getal sye 
van elke figuur te vestig. 

Om te leer om op spesifieke dinge te fokus as daar baie ander dinge is wat jou aandag 
aflei, is ’n baie belangrike vaardigheid in Wiskunde en ook in die lewe. Vestig telkens weer 
leerders se aandag op die spesifieke eienskap onder bespreking as hulle verskillende 
eienskappe begin verwar en hulle aandag afdwaal (as hulle byvoorbeeld lengte en 
hoekgrootte verwar wanneer hulle net oor een van die twee gevra is).  
 

Moontlike wanbegrippe 
Soms as leerders figure sien wat soos sterre lyk, tel hulle die hoekpunte van die sterre in 
plaas daarvan om die sye te tel. As leerders Figuur G in die Leerderboek verkeerdelik ’n 
vyfhoek noem of Figuur I ’n vierhoek, het hulle die getal hoekpunte en nie die getal sye nie 
getel. U kan leerders wat hierdie fout maak vra om groter voorbeelde van die figure te teken 
en die sye te tel soos hulle teken.  
 

Antwoorde 
4. (a) Driehoeke: H 

 (b) Vierhoeke: B, D, M, S, U  

 (c) Vyfhoeke: A, O, P, Q  

 (d) Seshoeke: C, F, K 

 (e) Sewehoeke: E, J, L, N, R, T  
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Aanbiedingsriglyne 
By vrae 5 tot 8 kan u begin deur leerders te vra om oor “Wat is dieselfde in al drie figure?” te 
praat. Dit sal die feit dat ons veelhoeke volgens hulle getal sye benoem, vaslê. Leerders 
moet nou egter ook aan die lengte van die sye en die grootte van die hoeke dink – laat hulle 
hul menings daaroor gee.  
 

Notas oor vrae 
Vrae 5 tot 8 is voorlopers van die werk wat leerders met hoekgrootte en sylengte in 
Afdeling 8.5 gaan doen – dit sal dalk goed wees as u vooruit lees. 

Intermediêre Fase-leerders word aan beide reëlmatige en onreëlmatige figure blootgestel. 
Daar word van hulle verwag om die tweedimensionele figure te herken, of hulle reëlmatig 
is of nie. Vraag 4 op bladsy 95 van die Leerderboek is ’n goeie voorbeeld van die reeks van 
elke soort figuur wat leerders moet herken en benoem. Onreëlmatige figure is die meer 
algemene vorm. Leerders word nie geassesseer op die definisie van reëlmatige figure of 
hulle vermoë om tussen reëlmatige en onreëlmatige figure te onderskei nie. U sal opmerk 
dat dit ook nie in hierdie eenheid verlang word nie. 

Die eenheid eindig met ’n definisie van reëlmatige veelhoeke, waarvan die rooi figure 
voorbeelde is. Die definisie word met opset eers aan die einde van die afdeling gegee omdat 
daar nie hier op definisies gefokus word nie. 
 

Moontlike wanbegrippe 
Leerders kan dalk die reëlmatige tweedimensionele figure (soos die rooi figure) in gedagte 
hê as hulle na die eienskappe of name van figure gevra word. Hulle kan byvoorbeeld dalk 
net die rooi figuur in vraag 7 as ’n vyfhoek herken. Hulle kan sê dat onreëlmatige vyfhoeke 
nie vyfhoeke is nie (bv. die swart figure in vraag 7 of vyfhoeke wat soos die buitelyne van ’n 
huis gevorm is:        ). Herinner leerders in sulke gevalle dat benoeming volgens die getal 
sye geskied, nie volgens die oriëntasie of die lengtes van die sye nie. 

Vir ’n veelhoek (poligoon) om reëlmatig te wees, moet daar aan albei die volgende 
voorwaardes voldoen word: al die sye moet ewe lank wees en al die hoeke moet ewe groot 
wees. As daar net aan een van die voorwaardes voldoen is, sal die figuur nie reëlmatig wees 
nie. ’n Vierkant is reëlmatig omdat al sy sye ewe lank is en al sy hoeke regte hoeke is. ’n 
Reghoek is nie reëlmatig nie, want al is al sy hoeke regte hoeke, is sy sye nie ewe lank nie. 
’n Ruit (rombus) is nie reëlmatig nie, want hoewel sy sye almal dieselfde lengte het, is al sy 
hoeke nie ewe groot nie. 
 

Antwoorde 
5. tot 8.   Verskillende sylengtes en verskillende hoekgroottes   
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8.3 Hoeke 

Wiskundige notas 
Die idee van ’n hoek kan net reg verstaan word as die idees van 
rigting en rotasie (draaiing) daarmee in verband gebring word. ’n 
Mens sê dat twee lyne wat nie in dieselfde rigting loop nie met ’n hoek teenoor mekaar lê. 
Die verskil tussen die rigtings van die twee lyne kan gemeet word met betrekking tot 
hoeveel die een lyn moet draai om in dieselfde rigting as die ander lyn te loop. 

Dit is eers wanneer die konsep van ’n hoek begryp word dat die nodigheid om die hoek te 
meet belangrik word. Weerstaan die versoeking om oor grade te praat of om gradeboë te 
gebruik; leerders sal in graad 7 daarby uitkom! Fokus daarop om begrip van wat ’n hoek is 
te ontwikkel. 

Aanbiedingsriglyne 
Laat u leerders ondervind dat hoeke veranderlike hoeveelhede is (d.i. veranderlikes). 
Voorbeelde van ’n deur wat oopgaan, die oopmaak van ’n boek, of die lig van ’n arm sal 
help om hierdie idee by leerders vas te lê. Vra eenvoudige vrae soos: “Word die hoek groter of 
kleiner?” en “Beskryf hoe die hoek verander” terwyl ’n deur of ’n boek oop- en toegemaak 
word, of ’n vrywilliger ’n arm lig en laat sak.  

U kan ook twee stokkies gebruik om die begrip hoek, soos beskryf in die eerste paragraaf 
van die “Wiskundige notas” hier bo, te verduidelik. ’n Ander moontlikheid is om leerders 
met stroke karton of stewige papier te laat werk (kyk bl. 93, Graad 6 Leerderboek).  

Moontlike wanbegrippe 
Die gebrek aan begrip van wat ’n hoek is, kan baie probleme in skoolwiskunde skep. Baie 
leerders gaan aan met tersiêre onderrig sonder werklike begrip van hoeke. Die algemeenste 
wanbegrip is dat ’n hoek ’n soort lengtemeting is.  

Daar is twee maniere waarop u kan probeer om hierdie wanbegrip te besweer. Een manier 
is om aan leerders ’n stel uitgeknipte figure van verskillende grootte te gee, maar maak 
seker dat hulle by een punt dieselfde grootte hoek het. Vra eers die leerders of hulle dink, 
net deur te kyk, of van die hoeke ewe groot is al dan nie. Vra hulle dan om die figure bo-op 
mekaar te sit om seker te maak dat een hoek in die stel figure dieselfde is. Nog ’n manier is 
om ’n vrywilliger met een arm sywaarts uitgestrek te laat staan sodat ’n hoek tussen sy arm 
en sy bolyf gevorm word. Vra die vrywilliger om sy arm in die posisie te hou. Sit ’n stok of 
liniaal in sy hand en vra leerders of die hoek verander het. Sit ’n ander stok of liniaal langs 
sy sy en herhaal die vraag. Solank die vrywilliger doodstil bly staan, sal die hoek tussen sy 
arm en sy lyf nie verander nie, al is die “hoeklyne” langer. 

Antwoorde 
1. Leerders se beskrywing van hoeke in die omgewing sal van klas tot klas verskil.   
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Antwoorde 
2. (a) tot (f)   Leerders se eie tekeninge van lyne en boë om hoeke te wys.  
 ’n Paar voorbeelde word hier onder gegee. 
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8.4 Regte hoeke oral om ons 

Wiskundige notas 
Regte hoeke is belangrike verwysings in meetkunde. As ’n mens ’n regte hoek kan herken, 
weet jy of ’n hoek groter of kleiner as ’n regte hoek is. Dus help die herkenning van regte 
hoeke leerders om vanaf graad 6 skerphoeke van stomphoeke te onderskei. In die Senior 
Fase help dit hulle ook om te weet of hulle die regte skaal gelees het wanneer hulle 
gradeboë gebruik.  

Regte hoeke speel ook ’n baie belangrike rol in die toepassing van wiskunde in die 
konstruksiebedryf, in houtwerk, ens. 

Die regtehoek-gidsplaat is ’n instrument. Dit help ons om te besluit of ’n gegewe hoek ’n 
regte hoek is al dan nie. Om die grootte van hoeke te meet, het ons ’n soort verwysings-
instrument nodig. Die regtehoek-gidsplaat is doodgewoon ’n spesiale verwysings-
instrument vir regte hoeke. Die idee van gidsplate vir ander groottes hoeke kom in die 
volgende afdeling ter sprake. 
 

Aanbiedingsriglyne 
U kan die opsommende paragrawe en die verwante sketse gebruik om leerders te wys dat as 
twee lyne mekaar sny en vier hoeke van dieselfde grootte vorm, ons daardie hoeke regte 
hoeke noem. U kan dan demonstreer hoe om ’n regtehoek-gidsplaat te vou. Vra leerders 
om deur die klas te loop en drie hoeke te identifiseer: een regte hoek, een hoek kleiner as ’n 
regte hoek en een hoek groter as ’n regte hoek.  

Wanneer leerders vraag 2 doen, moet u hulle vra om nie die sketse op bladsy 99 na te 
boots nie. Hulle moet liewer twee lyne trek wat by hulle kruispunt ander hoeke vorm as die 
hoeke in die skets. 
 

Antwoorde 
1. en 2.   Leerders se eie vryhandtekeninge  
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Aanbiedingsriglyne 
Maak ’n skietlood in die klas en demonstreer hoe dit gebruik kan word om te kyk of ’n kas 
regop staan. 
 

Antwoorde 
3. Toets met ’n regtehoek-gidsplaat of die hoek tussen die tafelblad en die skietlood ’n 

regte hoek is.  

 

4. Hou leerders se praktiese aktiwiteite dop. 

5. Hou leerders se praktiese aktiwiteite dop.  

6. (a) tot (c)    
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8.5 Hoeke en sye in tweedimensionele figure 

Wiskundige notas 
Hierdie afdeling bring die idee van lyngrootte (lengte) en hoekgrootte bymekaar. Die idee 
van ’n hoekgidsplaat vir enige grootte hoek word ook ondersoek. 

Aanbiedingsriglyne 
Leerders word gevra om hoeke en lengtes in ’n klompie figure te vergelyk en daarna 
afleidings oor die figure se vorms te maak. Om dit betekenisvol te kan doen, moet hulle ’n 
manier hê om te wys dat een hoek kleiner as ’n ander hoek is, of dat een lyn korter as ’n 
ander lyn is. In al die gevalle het hulle ’n verwysingsinstrument nodig om seker te wees. 
Moedig leerders aan om ’n manier te vind om sulke instrumente te maak en te gebruik. 
Hoekgidsplate kan uit papier gevou of gesknip word. Verduidelik aan leerders dat elke 
gidsplaat wat hulle maak, presies op die hoek in die gegewe figuur moet pas, anders werk 
hulle nie akkuraat nie.  

Let daarop dat leerders nooit gevra word om die lengte van enige sy van die figure te  
gee nie. Dit kan dalk goed wees om nie aan die begin ’n liniaal te gebruik om lengte te  
meet nie, maar om liewer lengtes op die rand van ’n stuk papier af te merk – ’n lengte-
gidsplaat. Dit sal ’n konseptuele band met die idee van individuele hoekgidsplate vorm, 
wat óf gevou óf geknip is om presies so groot soos ’n gegewe hoek te wees.  

By vrae 1 en 2 sal dit help as een leerder die Leerderboek op bladsy 101 oophou en die 
leerder langs hom/haar die boek op bladsy 102 oop het. Sodoende kan leerders die vrae en 
die figure terselfdertyd sien. Dit is makliker as om die vrae te probeer onthou terwyl hulle 
omblaai om die diagramme te sien. 

Notas oor vrae 
Vra u leerders by vraag 1 om na die figure in die Leerderboek te kyk om vrae oor die hoeke 
te beantwoord. Hulle moet hulle eie tekeninge slegs gebruik om neer te skryf wat hulle 
besluit (hulle eie tekeninge sal waarskynlik nie baie akkuraat wees nie). 

Antwoorde 
1. (a) en (b) Alle hoeke is kleiner as regte hoeke en moet met ’n K gemerk word.  

 (c) en (d) Alle hoeke is regte hoeke en moet met ’n c gemerk word.  

Moontlike verryking 
Wanneer leerders gevra word om gegewe figure af te teken is dit onwaarskynlik dat hulle 
aan die begin akkurate tekeninge sal maak. Laat hulle toe om in klein groepies te werk om 
te vergelyk hoe goed hulle bepaalde figure nageteken het. Daar sal waarskynlik variasies 
tussen hulle individuele pogings wees. Dit laat belangrike vrae ontstaan: “Hoe kan ons 
besluit of my skets goed is?”, “Hoe kan ons weet of haar skets beter as syne is?”, “Hoe kan ons 
seker maak dat my skets presies reg is?” ens. Die oplossing is om hoek- en lengtegidsplate te 
maak.    
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Notas oor vrae 
In vraag 2 (soos in vraag 1) moet leerders hulle besluite op grond van die figure in die 
Leerderboek neem, nie volgens hulle selfgetekende figure nie (wat waarskynlik nie presies 
met die gegewe figure ooreenstem nie). 
 

Antwoorde 
1. (e) Geen regte hoeke nie. Die hoeke bo links en onder regs is groter as regte hoeke. 

Die hoeke bo regs en onder links is kleiner as regte hoeke. 

 (f), (g), (h): Geen regte hoeke nie. Al die hoeke is groter as regte hoeke. 
 
2. (a) Figure met ewe lang sye: (a), (d), (f), (g) 

 (b) Figure met ewe groot hoeke: (a), (c), (d), (f), (g) 
 
3. (a) Leerders se eie werk. Die ander twee hoeke sal kleiner wees as regte hoeke. 

 

 

 

 

 

 

 (b) Leerders se eie werk. Dit is onmoontlik om ’n driehoek met twee hoeke groter as 
regte hoeke te teken omdat die lyne/sye nooit sal ontmoet nie (dit beteken ’n 
geslote figuur kan nie gevorm word nie).  
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Notas oor vrae 
Let daarop dat vraag 5 na vraag 1 terugverwys (bl. 101 in die Leerderboek), nie na vraag 4 
(bl. 103) nie. Dit sal help as een leerder die Leerderboek op bladsy 103 en die ander leerder 
die boek op bladsy 101 oop het. 

U kan leerders ook vra watter figure in vraag 4 vierkante, watter reghoeke en watter 
parallelogramme is. Hier kan u sien of leerders vierkante kan uitwys as hulle sye nie parallel 
met die kante van die bladsy loop nie. Die letters p, q, d en b van die alfabet het almal 
dieselfde vorm, maar word verskillend geïnterpreteer omdat hulle in verskillende rigtings 
wys. Soms dink leerders dat die verskil in oriëntasie van ’n figuur beteken dat daar 
verskillende figure ter sprake is. Hierdie wanbegrip word dikwels by vierkante gesien.  
Die figure hier onder is almal vierkante. 

 

 

 

 

 

Dit is belangrik dat leerders dieselfde figure in verskillende posisies en oriëntasies sien. 
Knip ’n stukkie karton in die vorm van ’n vierkant. Sit dit teen die bord en trek ’n lyn 
rondom. Sit dit op ’n ander plek teen die bord en draai dit sodat geen sy ewewydig met die 
kant van die bord is nie. Herhaal dit ’n paar keer. Vra leerders elke keer om die figuur wat u 
geteken het, te identifiseer. Vra hulle of die eienskappe van die figuur verander het.  

Vraag 6(b) antisipeer die werk wat in Kwartaal 3 gedoen gaan word. U kan miskien solank 
die notas vir Afdeling 6.2 in Kwartaal 3 Eenheid 6 van hierdie Onderwysersgids lees. 
 

Antwoorde 
4. (a) Die blou en swart vierhoeke het net regte hoeke; die rooi vierhoeke het geen regte 

hoeke nie. 

 (b) Die swart en blou figure stem ooreen in sover al hulle hoeke regte hoeke is. Hulle is 
almal vierhoeke. Hulle het almal reguit sye. 

 (c) Die swart figure het vier ewe lang sye. Die blou figure het twee pare 
teenoorstaande sye met verskillende maar gelyke lengtes.  

5. (a) Vierkante: Figuur (d) 

 (b) Reghoeke: Figure (c) en (d) 

6. (a) Nee, alle reghoeke is nie vierkante nie. 

 (b) Ja, alle vierkante is reghoeke. 
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Graad 5 Kwartaal 1 Eenheid 9 Kapasiteit en volume 
 

Oorsig van Leerderboek 

Afdelings in hierdie eenheid Inhoud Bladsye in Leerderboek 

9.1 Kapasiteit en volume Verstaan die verskil tussen kapasiteit en volume 104 tot 106 

9.2 Maak ’n maatbeker Gebruik klein volume-eenhede om ’n skaal op ’n bottel te maak om enige 
volume te meet wat die bottel kan hou 

107 

9.3 Liter en milliliter Leer oor die eenhede van meting van volume en kapasiteit  108 tot 110 

9.4 Berekeninge en probleemoplossing Gebruik die begrippe volume en kapasiteit in verskillende kontekste 110 tot 111 
 

KABV-tydstoewysing 5 uur 

KABV-bladsyverwysings 28 en 153 tot 156 
 

Wiskundige agtergrond 
• Die term “volume” word gebruik om aan te dui hoeveel ruimte deur ’n hoeveelheid vloeistof of enige ander vorm van materiaal, of deur ’n voorwerp in 

beslag geneem word.  

• Die term “kapasiteit” word gebruik om aan te dui hoeveel ruimte in ’n houer beskikbaar is, ongeag hoeveel ruimte op ’n gegewe oomblik gevul is. 

• Dieselfde meeteenhede word vir volume en kapasiteit gebruik. 
 
Hoewel die kapasiteit van ’n koppie of die volume van ’n vloeistof in liter en milliliter aangedui word, is hierdie eenhede op kubieke eenhede gebaseer. Die 
milliliter is in werklikheid ’n kubieke sentimeter.  
 
Lengte word in reguit sentimeters gemeet. Oppervlakte meet ons in sentimeter × sentimeter (cm2; teken vir uself ’n vierkant met elke sy 1 cm lank). Volume 
meet ons in sentimeter × sentimeter × sentimeter (cm3; teken vir uself ’n kubus, soos die een op bladsy 105 van die Leerderboek; elke sy is 1 cm lank).  
 
’n Liter is in werklikheid 1 000 van hierdie klein kubusse. As ’n mens 1 000 van hierdie klein kubusse bymekaarpak, sal jy ’n groter kubus kry,  
10 cm × 10 cm × 10 cm in grootte. (Teken dit vir uself.) Die volume van so ’n kubus is een liter. Dus, 1 liter is 103 kubieke sentimeter of 1 000 kubieke 
sentimeter. 
 
As ons liter as ons standaardeenheid van volume gebruik, is die klein eenheid milliliter. Dus, 1 ℓ het dieselfde volume as 1 000 ml. 

 

Benodighede 
’n Lang smal glas en ’n kort wye glas; agt identiese glase; vier glase wat ewe hoog is maar met verskillende deursneë; 1 ℓ gekleurde vloeistof (bv. tee of koeldrank 
of gekleurde water); vier of meer standaard teekoppies; ’n 1 ℓ-houer; water; sand; plastiekbottels; identiese glase of bottels, ens. (kyk Afdeling 9.2) 
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9.1 Kapasiteit en volume 

Wiskundige notas 
Hierdie eenheid handel oor vloeistowwe en die volumes van vloeistowwe, maar hanteer 
dit nie as iets vreemds of anders as die wiskunde wat leerder reeds ken nie. Alles wat hulle 
oor breuke, deling, skale en meetinstrumente geleer het, gaan nuttig wees. 
 

Moontlike wanbegrippe 
Talle jong leerders sal sê dat die glase in vraag 1 dieselfde volume water bevat. In vraag 2 sal 
baie meen dat die glas aan die begin van die ry meer water as die een aan die einde van die 
ry bevat. Hulle kyk net na die hoogte van die water en dink nie aan die deursneë van die glase 
nie. Later sal hulle begin besef dat die deursneë van die glas ook belangrik is, en dat hulle 
beide hoogte en deursneë in ag moet neem. Wanneer leerders uit hulle eie, sonder dat u 
hulle daarop wys, na albei dimensies kyk, het hulle ’n nuwe kognitiewe vaardigheid 
ontwikkel. 

Selfs nie in die hoërskool het alle leerders hierdie denkvaardigheid nie, maar u kan hulle 
help om dit te ontwikkel. Doen dit prakties met ’n lang smal glas en met ’n kort wye glas. 
Vul ’n houer met gekleurde water en gooi al die water in die lang glas. Vul dan dieselfde 
houer en gooi die water in die kort wye glas. Hoe kan leerders uitwerk dat die twee glase 
gelyke volumes water bevat? Wel, dieselfde houer met dieselfde volume water is elke keer 
gebruik, dus moet hulle gelyk wees!  
 

Kritiese kennis 
Dit is belangrik dat leerders die verskil tussen volume en kapasiteit moet verstaan. 
“Kapasiteit” beteken hoeveel ’n glas (of ander houer) kan hou/bevat. ’n Leë glas het dus 
kapasiteit. Dit het niks daarmee te doen of daar iets in die glas is nie. “Volume” is hoeveel 
water (of enige ander stof) werklik in die glas is. Die glas is dalk nie heeltemal vol nie. As die 
glas nie heeltemal vol is nie, kan ons sê dat die glas nie tot sy volle kapasiteit gevul is nie. 
 

Notas oor vrae 
Leerders het dalk al gehoor dat ’n sportkommentator sê: “Die stadion is tot sy volle 
kapasiteit gevul.” Dit beteken dat al die moontlike sit- en staanplekke gevul is. 

Moenie vir leerders sê om die deursneë van die glase in vraag 2 te vergelyk nie; vra liewer 
vir hulle om al die verskille wat hulle tussen die vier glase sien op te noem. Party van die 
leerders sal dan wel opmerk dat die deursneë (breedte of wydte) verskil. 
 

Antwoorde 
1. (a) Die glase bevat verskillende volumes water. 

 (b) Die groottes van die glase verskil.   
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Moontlike wanbegrippe 
Party leerders kan dalk dink dat daar minder water in elke glas is soos jy van links na regs 
na die prente in vraag 2 kyk. Dit kan as gevolg van die wanbegrip wees dat as die hoogte 
van die waterkolom laer is, die hoeveelheid water (die volume) minder moet wees. Die 
wanbegrip ontstaan omdat die breedte van die glas nie in aanmerking geneem word nie. 
Om sulke leerders te help om hierdie wanbegrip te bowe te kom, kan u demonstreer dat as 
water in ’n smal glas in ’n wye glas oorgegooi word, die hoogte van die waterkolom in die 
wyer glas laer is. Wys ook dat wanneer die water in die smal glas teruggegooi word, dit weer 
op dieselfde vlak as voorheen staan.  

Omdat die fokus in die ontwikkeling van die verskil tussen volume en kapasiteit sterk op 
vloeistowwe val, bestaan daar ’n gevaar dat leerders die idee sal kry dat volume net op 
vloeistowwe van toepassing is. Om dié wanbegrip te verhoed, kan u twee eenderse glase tot 
op dieselfde vlak met water en sand onderskeidelik vul. So kan leerders sien dat die volume 
van die water in die een glas dieselfde is as die van die sand in die ander glas. 
 

Antwoorde 
2. Ja, dit is moontlik. Die water in die smal glas kan dieselfde volume as die water in die 

breër glas langsaan hê. Daardie volume water kan dieselfde wees as die volume water in 
die wye glas aan die einde van die ry. Soos die glase wyer word, maar hulle hoogtes 
dieselfde bly, word hulle kapasiteit groter. Dus, soos die glase wyer word, verlaag die 
watervlakke. Dit is daarom moontlik dat al die glase dieselfde volume water kan bevat. 
(U leerders verstaan nie noodwendig wat die uitdrukking “kan wees” in ’n konteks soos 
hierdie beteken nie. Ons sê “kan wees” of “kan moontlik wees” as iets moontlik is, 
maar ons het nie metings gedoen om seker te maak of dit inderdaad so is nie.) 

3. (a) Ongeveer 250 ml 

 (b) Ongeveer 300 ml  

 (c) 170 ml 

 (d) Ongeveer 30 ml tot 50 ml  
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Wiskundige notas 
Die ideaal is om ’n 1 ℓ-houer met gekleurde vloeistof in die klas te hê, asook ’n paar koppies 
en agt glase. Laat leerders vrae 4 en 5 doen; doen dan die vrae prakties met die koppies en 
glase. Die terugvoer verskaf die antwoorde. 

Wanneer leerders hulle terugvoer op vraag 4 gee, kan u vier koppies op die bord teken  
en leerders vra watter breukdeel van ’n liter elke koppie sal hou. By die terugvoer op vraag 
5(b) kan u vra hoeveel van die glase dieselfde hoeveelheid vloeistof as een van die koppies 
by vraag 4 bevat. U kan ook die volgende getallesin as ’n beskrywing van die situasie in 
vraag 4 op die bord skryf: 

          1 000 ml = 250 ml + 250 ml + 250 ml + 250 ml 

              1 ℓ =  1
4 ℓ  +  14 ℓ   +   14 ℓ     +    14 ℓ 

Wanneer leerders vraag 5 voltooi het, kan u hulle vra om soortgelyke getallesinne vir die 
situasies in vrae 5(a) en (b) te skryf. 
 

Notas oor vrae 
Vraag 6 bied aan leerders die geleentheid om ook ’n bietjie aandag aan breuke te gee. Om 
vraag 6(b) te doen, moet hulle 1 000 in 5 gelyke dele verdeel. Die antwoord kan gebruik 
word om die antwoorde vir vrae 6(c) en (e) te kry.  

Om vraag 6(d) te doen, moet leerders begryp dat een tiende van 1 000 gelyk is aan 100. 
U kan leerders vra om die tabelle soos dié hier onder as ’n uitbreiding van vraag 6 te 
voltooi. 
 

 100 ml 200 ml 300 ml 400 ml 500 ml 

 1
10 ℓ 2

10 ℓ = 15 ℓ 3
10 ℓ 4

10 ℓ = 25 ℓ 5
10 ℓ = 12 ℓ 

 
 125 ml 250 ml 375 ml 625 ml 750 ml 

 1
8 ℓ 2

8 ℓ = 14 ℓ    

 

Antwoorde 
4. 4 koppies 

5. (a) 10 glase (b) 125 ml (c) 125 ml 

6. (a) 2 000 ml (b) 200 ml (c) 600 ml 

 (d) 700 ml (e) 2 600 ml (f) 1 750 ml 
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9.2 Maak ’n maatbeker 

Wiskundige notas 
U kan ’n maatbeker ter illustrasie in die klas maak. Leerders kan dan hulle eie bekers as ’n 
projek by die huis maak. 
 
1. 1 ℓ of 750 ml of 500 ml, afhangende van die bottel wat die leerder gekies het. 

2. 200 ml of 150 ml of 100 ml, afhangende van die bottel wat die leerder gekies het. 
 
3. ______ 

1 000 ml 
 ______ 

750 ml 
 ______ 

500 ml 

 ______ 
800 ml 

 ______ 
600 ml 

 ______ 
400 ml 

 ______ 
600 ml 

 ______ 
450 ml 

 ______ 
300 ml 

 ______ 
400 ml 

 ______ 
300 ml 

 ______ 
200 ml 

 ______ 
200 ml 

 ______ 
150 ml 

 ______ 
100 ml 

  
       

4. en 5. ______ 1 000 ml  ______ 750 ml  ______ 500 ml 
 ______ 900 ml  ______

 
675 ml  ______ 450 ml 

 ______ 800 ml  ______
 

600 ml  ______ 400 ml 
 ______ 700 ml  ______

 
525 ml  ______ 350 ml 

 ______ 600 ml  ______
 

450 ml  ______ 300 ml 
 ______ 500 ml  ______

 
375 ml  ______ 250 ml 

 ______ 400 ml  ______
 

300 ml  ______ 200 ml 
 ______ 300 ml  ______

 
225 ml  ______ 150 ml 

 ______ 200 ml  ______
 

150 ml  ______ 100 ml 
 ______ 100 ml  ______

 
75 ml  ______ 50 ml 
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9.3 Liter en milliliter 

Wiskundige notas 
Gemerkte houers soos dié wat in vraag 3 geïllustreer is, kan gebruik word om volumes tot 
by 2 ℓ akkuraat te meet. Hoewel sulke houers ’n bietjie meer as 2 ℓ vloeistof kan hou, word 
hulle kapasiteit as 2 ℓ aangedui.  
 

Aanbiedingsriglyne 
Kyk bladsy 416 in die Bylaag vir ’n model om herleiding tussen eenhede te onderrig.  
 

Antwoorde 
1. 25 ml  

Leerders kan dit só uitwerk: 10 × maatlepelkapasiteit = 250 ml, dus watter getal sal 250 
gee as jy dit met 10 vermenigvuldig? Hierdie is in werklikheid ’n “deel deur”-probleem; 
ons moet 250 ml deur 10 deel om die lepel se kapasiteit se kry. 

2. (a) 40 

 (b) 1 500 ml 
  
3. 

Houer 
Kapasiteit van houer Volume sap 

 liter milliliter liter milliliter 

 (a) 2 2 000 13
4  1 750 

 (b) 2 2 000 11
4  1 250 

 (c) 2 2 000 14
5  1 800 

 (d) 2 2 000 11
5  1 200 
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Antwoorde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. (a) 3 500 ml  (b) 1 250 ml  (c) 125 ml  

 (d) 2 500 ml  (e) 2 750 ml  (f) 1 250 ml 

 (g) 4 700 ml (h) 6 000 ml  (i) 600 ml  
  

4.  Boonste merk Onderste merk 

 (a) 800 ml 4
5 ℓ 300 ml 3

10 ℓ 

 (b) 750 ml 3
4 ℓ 250 ml 1

4 ℓ 

 (c) 800 ml 4
5 ℓ 400 ml 2

5 ℓ 

 (d) 875 ml 7
8 ℓ 375 ml 3

8 ℓ 

 (e) 1 600 ml 13
5  ℓ 600 ml 3

5 ℓ 

 (f) 1 500 ml 11
2  ℓ 500 ml 1

2 ℓ 

 (g) 1 600 ml 13
5  ℓ 800 ml 4

5 ℓ 

 (h) 7 500 ml 71
2  ℓ 1 250 ml 11

4  ℓ 
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Antwoorde 

6. (a) 1 ℓ + 50 ml;  1 250 ml;  11
2 ℓ 

 (b) 5 ℓ + 75 ml;  51
2 ℓ;  5 750 ml  

 (c) 4 ℓ + 34 ml;  4 734 ml;  43
4 ℓ 

7. (a) 191
2 ℓ;  19 ℓ + 250 ml;  9 250 ml  

 (b) 61
5 ℓ;  6 ℓ + 5 ml;  650 ml 

 (c) 87 ℓ + 50 ml;  8 750 ml = 83
4 ℓ;  8,5 ℓ  

 

9.4 Berekeninge en probleemoplossing 

Notas oor vrae 
Om leerders te help om met vraag 1 te begin, kan u hulle vra om ’n leë glasie te teken en dit 
“250 ml” te merk. Daar is 235 ml koeldrank in. Vra hulle om die koeldrank in te kleur tot 
by daardie hoogte. Hulle moet dan 235 ml langs die hoogte skryf. 

Antwoorde 
1. (a) Sy het ongeveer 11 985 ml = 11 ℓ + 985 ml nodig. Sy moet dus 12 ℓ koeldrank koop.  

 (b) 8 bottels 

2. (a) 45 ℓ (b) 45 000 ml 

 (c) 79 kratte (d) 1 422 bottels 
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Antwoorde 
3. (a) R130  

 (b) 6 kartonne melk teen R26 elk    

4. (a) 11
4 ℓ melk 

 (b) 21 skeppe 

 (c) 75 skeppe roomys en 61
4 ℓ melk 

 (d) 8 melkskommels en 24 skeppe roomys 
 
5. (a) R741 (b) R10,50 (c) 109 ℓ 
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Graad 5 Kwartaal 2 Eenheid 1     Heelgetalle 
 

Oorsig van Leerderboek 

Afdelings in hierdie eenheid Inhoud Bladsye in Leerderboek 

1.1 Tel en stel groter getalle voor Tel, stel 6-syfergetalle in woorde, simbole en in uitgebreide notasie voor, 
en rond hulle af 

115 tot 119 

1.2 Orden en vergelyk getalle Tel, en vergelyk en orden getalle met tot ses syfers 119 tot 120 
 

KABV-tydstoewysing 1 uur 

KABV-bladsyverwysings 14 tot 15 en159 
 

Wiskundige agtergrond 
Getalbegrip sluit ’n verskeidenheid aspekte in, insluitend die volgende: 

• Kennis van die getalname en die vaardigheid om getalsimbole hardop en vloeiend te lees en te sê, byvoorbeeld om “driehonderd-twee-en-
vyftigduisend negehonderd ses-en-sewentig” te sê as die getal 352 976 gelees word. 

• Die vermoë om te tel, d.i. om vas te stel hoeveel voorwerpe daar in ’n versameling is. Die vermoë om die getalname agtermekaar in volgorde te sê is ’n 
voorvereiste om te kan tel, maar is op sigself nie die vermoë om te tel nie. 

• Die vermoë om getalle met getalsimbole en in uitgebeide vorm te skryf. 
 

Benodighede 
Plekwaardekaarte 
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1.1 Tel en stel groter getalle voor  

Kritiese kennis 
Afgesien daarvan om getalle op verskillende maniere te kan voorstel, moet leerders ’n 
aanvoeling vir die grootte van die versamelings of hoeveelhede wat deur groot getalle 
beskryf word, hê.  
 

Aanbiedingsriglyne 
Leerders het dikwels nie persoonlike ervaring van groot hoeveelhede nie, daarom die 
diagram met 10 000 strepies op bladsy 116 van die Leerderboek. Leerders is reeds in 
Kwartaal 1 in Eenheid 1 met hierdie diagram gekonfronteer. Dit kan dalk nuttig wees om 
aan die begin van die les die leerders deur vrae, soos dié wat op die volgende bladsy gevra 
word, te lei om die diagram te ontleed. 

Vra dan vrae soos die volgende aan die klas om hulle te help om ’n idee van versamelings 
van groot getalle voorwerpe te vorm: 

 “Dink aan drie bladsye soos die volgende bladsy.  

 Hoeveel blokke van 100 is daar altesaam op die drie bladsye?  

 Hoeveel strepies is daar altesaam op die drie bladsye?” 

Skryf op die bord hoe dertigduisend op verskillende manier geskryf kan word: 

 dertigduisend 

 30 duisend 

 30 000  
 

Antwoorde 
1. (a) 40 000  (b) 70 000  (c) 120 000  
 (d)  200 000 (e) 260 000 (f) 400 000 

2. (a) 20 000   30 000  40 000  50 000   60 000   

  70 000  80 000  90 000  100 000  110 000 

  120 000  130 000  140 000   150 000  160 000 

  170 000  180 000 

 (b) 200 000   210 000  220 000  230 000  240 000 

  250 000  260 000  270 000  280 000  290 000 

  300 000  310 000  320 000  330 000  340 000 

  350 000  360 000  370 000  380 000  390 000 

  400 000     
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Voorgestelde vrae om die les mee te begin 
U kan hierdie vrae aan die begin van die les aan die klas vra om leerders te help om met die 
diagram vertroud te raak. 
 
1. Skat hoeveel strepies daar in die hele diagram is. 

2. Die diagram het tien rye blokke met strepies. Hoeveel blokke is daar in elke ry? 

3. Hoeveel strepies is daar in elke blok? 

4. Hoeveel blokke is daar in die hele diagram? 

5. Hoeveel strepies is daar in elke ry? 

6. Hoeveel strepies is daar in die hele diagram? 

7. Hoeveel strepies is daar in ’n halwe diagram? 

8. Hoeveel strepies is daar in drie rye van die diagram? 
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Aanbiedingsriglyne  
As aanvulling tot die werk in die Leerderboek kan leerders groter getalle met plekwaarde-
kaarte bou. Hou dop wat hulle doen. Dit is belangrik dat hulle nie probeer om getalle net 
met enkelsyferkaarte te bou nie, maar dat hulle die plekwaardekaarte gebruik wat die 
plekwaardedele van die getalle aantoon.  
 

Moontlike wanbegrippe 
Leerders het soms die baie problematiese wanbegrip dat ’n getal ’n versameling van 
enkelsyfers is. Hoewel die getalsimbool met syfers geskryf word, hou die syfers met die 
plekwaardedele verband. Werk met plekwaardekaarte help om hierdie wanbegrip te 
oorkom. 
 

Antwoorde 
3. (a) drieduisend millimeter      3 000 mm  

 (b) dertigduisend millimeter      30 000 mm  

 (c) driehonderdduisend millimeter     300 000 mm   

 (d) tweehonderd-en-tagtigduisend millimeter   280 000 mm   

 (e) sewehonderd-en-twintigduisend millimeter   720 000 mm  
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Aanbiedingsriglyne 
Dit is baie belangrik dat leerders die geleentheid moet kry om die name van groot getalle 
hardop te sê. Afgesien van vrae 4 tot 6, wat leerders skriftelik doen, kan u ’n klasaktiwiteit 
soos die volgende doen: 
 
Skryf vyf 6-syfergetalle op die bord, byvoorbeeld die getalle hier onder: 

A. 308 207 

B. 380 207 

C. 380 270 

D. 308 720 

E. 300 827 
 
Vra leerders om die getalle neer te skryf en hulle van A tot E te nommer. 

Laat leerders nou in groepe werk. Een leerder lees een van die getalle sonder om die letter 
te noem. Die ander leerder moet die geleesde getal herken. As leerders verskil, moet hulle u 
raadpleeg. Leerders maak beurte. 
 

Antwoorde	 
4. (a) 200 000 + 90 000 + 5 000 + 100 + 80 + 5    295 185 

 (b) 900 000 + 700 + 5        900 705 

 (c) 500 000 + 4 000 + 30 + 8        504 038 

 (d) 400 000 + 20 000 + 4 000 + 100 + 40 + 3    424 143 

 (e) 200 000 + 10 000 + 5 000 + 600 + 80 + 2    215 682 

 (f) 900 000 + 80 000 + 9 000 + 800 + 90 + 8    989 898 

 (g) 200 000 + 30 000 + 1 000 + 700 + 10 + 1    231 711 

 (h) 800 000 + 50 000 + 7 000 + 200 + 60 + 8    857 268 
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Antwoorde 
5. (a) sewehonderd-nege-en-tagtigduisend driehonderd vier-en-twintig  

700 000 + 80 000 + 9 000 + 300 + 20 + 4 
 (b) vyfhonderd-agt-en-twintigduisend sewehonderd agt-en-dertig  

500 000 + 20 000 + 8 000 + 700 + 30 + 8 
 (c) vyfhonderd-en-eenduisend eenhonderd en drie  

500 000 + 1 000 + 100 + 3 
 (d) vierhonderd-een-en-veertigduisend eenhonderd en sestig  

400 000 + 40 000 + 1 000 + 100 + 60 
 (e) tweehonderd-sewe-en-tagtigduisend vyfhonderd vier-en-sestig  

200 000 + 80 000 + 7 000 + 500 + 60 + 4 
 (f) vierhonderd-sewe-en-tagtigduisend negehonderd drie-en-twintig  

400 000 + 80 000 + 7 000 + 900 + 20 + 3 

6.  (a) tien (b) honderd (c)    duisend
 

 
 (a) 789 324  789 320  789 300  789 000 
 (b)  528 738  528 740  528 700  529 000 
 (c)  501 103  501 100  501 100  501 000 
 (d)  441 160  441 160  441 200  441 000 
 (e)  287 564  287 560  287 600  288 000 
 (f)  487 923  487 920  487 900  488 000 
 

1.2 Orden en vergelyk getalle 

Aanbiedingsriglyne 
U kan “stygend” en “dalend” as “opwaarts” en “afwaarts” 
verduidelik, en pyle trek om dit te demonstreer. 

Antwoorde 

1. 40 800  41 200  41 600  42 000  42 400  42 800   

43 200  43 600  44 000  44 400  44 800  45 200 

2. 9 000 11 250 13 500 15 750 18 000 

 20 250 22 500 24 750 27 000 29 250 

 31 500 33 750 36 000 38 250 40 500 

 42 750 45 000 47 250 49 500 51 750 

 54 000 56 250 58 500 60 750 63 000 
 
3. en 4.  Kyk volgende bladsy.   
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Antwoorde  

3. 21 965    47 677   66 152   95 923   98 899  98 987 
 
4. 65 153   31 999   31 001   27 180   20 122   20 121  
 
5. 10 000   40 000   70 000   100 000  130 000   160 000  

 190 000   220 000  250 000  280 000  310 000  
 
6. 800 000   794 000  788 000  782 000  776 000   770 000  

 764 000  758 000  752 000   746 000  740 000   
 
7. 637 173   641 245   646 091   656 488   662 786   

 673 168   680 901 
 
8. 999 820   996 788   953 156   945 678   941 783   

 928 028   927 891 
 
9. (a) 63 372 > 63 002    (b) 86 762 > 68 872   

 (c) 27 901 < 28 817    (d) 35 530 < 53 305   

 (e) 390 860 = 390860  (f) 701 847 < 710 874 
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Graad 5 Kwartaal 2 Eenheid 2     Heelgetalle: Optelling en aftrekking 
 

Oorsig van Leerderboek 

Afdelings in hierdie eenheid Inhoud Bladsye in Leerderboek 

2.1 Feite en vaardighede vir optelling en 
aftrekking 

Hoofrekene 121 tot 124  

2.2 Optelling en aftrekking van 5-syfergetalle Optelling en aftrekking van 5-syfergetalle deur hulle in plekwaardedele op 
te breek, te herrangskik en die antwoord op te bou 

125 tot 127 

2.3 Pas jou kennis toe Woordprobleme 128 
 

KABV-tydstoewysing 5 uur 

KABV-bladsyverwysings  14 tot 16 en 159 tot 162 
 

Wiskundige agtergrond 
Die formaat hier onder, wat in Kwartaal 1 vir 4-syfergetalle behandel is, word in hierdie eenheid gebruik vir optelling en aftrekking met 5-syfergetalle. Dit is die 
brug na optelling en aftrekking in kolomme, wat in Kwartaal 3 behandel word. 

 

34 687 + 23 365 + 18 435  
 
34 687 = 30 000 +   4 000  +   600  +   80  +   7 

23 365 = 20 000 +   3 000  +   300  +   60  +   5  

18 435 = 10 000 +   8 000  +   400  +   30  +   5 

Totaal  = 60 000 + 15 000 + 1 300 + 170 + 17 

       = 70 000 + 6 000 + 400 + 80 + 7 

       = 76 487 

  73 456 − 26 879 
 
     73 456 = 70 000  +   3 000  +     400  +   50  +   6 

    = 60 000  + 12 000  +  1 300   + 140 + 16 

     26 879 = 20 000  +  6 000   +     800  +   70 +    9 

  73 456 − 26 879 = 40 000  +  6 000   +     500  +   70 +    7 

    = 46 577  

 

Om die vervanging te verstaan wat in rooi in die tweede laaste stap van optelling en die tweede stap van aftrekking gewys word, is ’n voorvereiste om die 
“ontbind, herrangskik en stel saam” -metodes van optelling en aftrekking te verstaan. 
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2.1 Feite en vaardighede vir optelling en aftrekking 

Aanbiedingsriglyne 
Hierdie hele afdeling (vrae 1 tot 15) gaan oor hoofrekene.  

Vrae 1 tot 10 het ten doel om vaardigheid in die gebruik van getalfeite vir klein getalle  
te ontwikkel sodat dit later gebruik kan word om getalfeite vir groter getalle te maak 
(veelvoude van 10, 100 en 1 000).  

Vraag 3(c) dwing leerders om aan elke bottel as 1 000 ml te dink. Ervarings soos hierdie 
kan leerders help om op plekwaarde gefokus te bly wanneer hulle later in die jaar begin om 
hul berekeninge in kolomme uiteen te sit (kyk “Moontlike wanbegrippe” op die volgende 
bladsy). 
 

Antwoorde 
1. Antwoorde sal verskil. Moontlike voorbeelde is: 

 (a) 25 tot 30 ml  

 (b) Ongeveer 20 mondevol 

 (c) Ongeveer 15 000 ml 

2. (a) 3 000 ml 

 (b) 40 000 ml 

3. (a) 30 bottels 

 (b) 50 bottels 

 (c) 80 000 ml  
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Moontlike wanbegrippe 
Wanneer leerders begin om berekeninge in die vertikale kolomformaat te skryf, kan hulle 
maklik die werklike betekenis (plekwaardes) van die syfers in die tiene-, honderde-, 
duisende- en tienduisende-kolom uit die oog verloor. Met ander woorde, wanneer hulle 
die werk in kolomme soos hier onder skryf, kan hulle dalk dink soos die voorbeelde in die 
borrels en vergeet van die werklike waarde van die getalle. Ons verwys daarna as verlies 
aan bewustheid van plekwaardes. 

 

     5 236 
       +  3 243 
            8 479 
 

 

Daar is niks verkeerd met die gebruik van kennis van getalfeite vir enkelsyfergetalle om 
feite oor veelsyfergetalle te maak nie, byvoorbeeld om die kennis dat 5 + 3 = 8 as basis te 
gebruik vir 5 000 + 3 000 = 8 000 nie. Maar dit is verkeerd as leerders die feit dat hulle 
eintlik met 5 000 + 3 000 in die berekening besig is uit die oog verloor en slegs dink aan 
5 + 3 om by die “8” in die antwoord 8 479 uit te kom. Hulle behoort liewer aan die werklike 
getalle te dink, soos hier onder gewys: 

 

     5 236 
          + 3 243 
              8 479 
 
 
 

Antwoorde 
4. (a) 70 000 ml (b) 90 000 ml 

5. (a) 60 000 (b) 40 200  (c) 42 000 (d) 70 700  

6. (a) 10 lyne (b) 1 000 mm (c) 5 000 mm 

 (d) 10 000 mm (e) 15 000 mm (f) 63 000 mm 

7. 1 100 mm  

8. (a) 50 000 mm (b) 9 000 mm (c) 59 000 mm 

 (d) 59 000 mm (e) 85 000 mm (f) 93 000 mm    

5 + 3 = 8 6 + 3 = 9 

3 + 4 = 7 

6 + 3 = 9 

200 + 200 = 400 

 

5 000 + 3 000 = 8 000 

2 + 2 = 4 

30 + 40 = 70 
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Wiskundige notas 
Om vol te maak tot die naaste veelvoud van tien, honderd, duisend, ens. is ’n belangrike 
hoofrekentegniek. Die geskakeerde gedeelte wys hoe ’n getallelyn – al is dit net in die 
leerder se kop – hierdie tegniek in hoofrekene kan ondersteun. 
 

Antwoorde 
9. (a) 80 ℓ (b) 50 000 ml  

10. (a) 20 000 (b) 35 000 

11. (a) 15 000 + ? ® 20 000 + ? = ? 
  15 000 + 5 000 ® 20 000 + 3 000 = 23 000 

 (b) 57 000 + ? ® 60 000 + ? = ? 
  57 000 + 3 000 ® 60 000 + 4 000 = 64 000 

 (c) 85 000 + ? ® 90 000 + ? = ? 
  85 000 + 5 000 ® 90 000 + 10 000 = 100 000 

 (d) 36 000 + ? ® 40 000 + ? = ? 
  36 000 + 4 000 ® 40 000 + 6 000 = 46 000 

 (e) 69 500 + ? ® 70 000 + ? = 
  69 500 + 500 ® 70 000 + 300 = 70 300 
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Aanbiedingsriglyne 
Die geskakeerde gedeelte beskryf twee aftrekfeite wat ’n mens kan aflei as die optelfeit 
bekend is. Dit dien as voorbeeld vir vraag 12. 

As inleiding tot vraag 12 kan u uitwys dat die getallelyn-diagram in vraag 11(a) op  
bladsy 123 van die Leerderboek die optelfeit 15 000 + 8 000 = 23 000 voorstel. Vra leerders 
of dit hulle help om te sien wat die antwoord vir 23 000 − 8 000 en 23 000 − 15 000 is.  
 

Notas oor vrae 
Vraag 13 bied aan leerders ’n geleentheid om hulle kennis en vaardigheid in hoofrekene 
ten opsigte van die optelling en aftrekking van veelvoude van 1 000 tussen 1 000 en 
100 000 te toets.  

Verduidelik aan leerders dat hulle die getallesinne waarvoor hulle nie dadelik die 
antwoord kan gee nie, moet merk en neerskryf sonder verdere pogings. Nadat hulle op 
hierdie manier deur die hele vraag 13 gewerk het, moet hulle vraag 14 doen. 

U kan leerders vra om vraag 13 te herhaal nadat hulle met vraag 14 klaar is. Hulle kan 
dan kyk of hulle hierdie keer meer antwoorde vinnig kan kry. 

Leerders moet vraag 15 met so min as moontlik skryfwerk doen, maar hulle moet die 
antwoorde neerskryf. U kan dat hulle vraag 15 oordoen sodra hulle klaar is en kyk of hulle 
dieselfde antwoorde as die eerste keer kry. In gevalle waar leerders se antwoorde die tweede 
keer verskil, moet hulle weer probeer totdat hulle ooreenstemmende antwoorde kry. 
 

Antwoorde 
12. (a) 23 000 − 8 000 = 15 000   23 000 − 15 000 = 8 000 

 (b) 64 000 − 7 000 = 57 000   64 000 − 57 000 = 7 000 

 (c) 100 000 − 15 000 = 85 000   100 000 − 85 000 = 15 000 

 (d) 46 000 − 10 000 = 36 000   46 000 − 36 000 = 10 000 

 (e) 70 300 − 800 = 69 500   70 300 − 69 500 = 800  

13. tot 15.   Kyk volgende bladsy. 
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Antwoorde (vervolg)  
 
13. 10 000 + 5 000 = 15 000 5 000 + 8 000 = 13 000 

 5 000 + 9 000 = 14 000 5 000 + 5 000 = 10 000 

 5 000 + 12 000 = 17 000 5 000 + 14 000 = 19 000 

 19 000 − 7 000 = 12 000 7 000 + 8 000 = 15 000 

 17 000 + 8 000 = 25 000 27 000 − 8 000 = 19 000 

 57 000 + 8 000 = 65 000 27 000 + 18 000 = 45 000 

 21 000 + 4 000 = 25 000 40 000 + 30 000 = 70 000 

 4 000 + 39 000 = 43 000 37 000 + 4 000 = 41 000 

 34 000 + 10 000 = 44 000 34 000 − 20 000 = 14 000 

 31 000 + 9 000 = 40 000 79 000 + 8 000 = 87 000 

 29 000 + 8 000 = 37 000 9 000 + 25 000 = 34 000 

 27 000 + 18 000 = 45 000 6 000 + 64 000 = 70 000 

14. Leerders doen die oorblywende berekeninge van vraag 13. 

15. (a) 68 788 (b) 45 387 (c) 65 774  (d) 77 778 

 (e) 65 324 (f) 87 768 (g) 87 768  (h) 87 768 
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2.2 Optelling en aftrekking van 5-syfergetalle 

Aanbiedingsriglyne 
Leerders het reeds die metodes wat in die geskakeerde gedeeltes beskryf is, in Kwartaal 1 
gedoen (Eenheid 3 Afdeling 3.7). Uitbreiding na 5-syfergetalle is nie ’n nuwe konseptuele 
uitdaging nie. 

Doen die voorbeelde in die geskakeerde gedeelte op die bord, of gebruik ander 
voorbeelde as u wil, en laat leerders vrae 1 tot 6 doen. 
 

Antwoorde 
1. (a) 87 015 

 (b) 75 925 

2. R74 691 

3. (a) 57 592 + 53 922 = 111 514 
 (b) 62 412 + 49 102 = 111 514 
 (c) 41 038 + 70 476 = 111 514 

4. Leerders vergelyk hulle antwoorde vir vraag 3 en maak hulle foute reg. 

5. (a) 31 440 + 4 716 = 36 156 
 (b) 22 611 + 13 545 = 36 156 
 (c) 91 633 − 55 477 = 36 156 

6. Leerders vergelyk hulle antwoorde vir vraag 5 en maak hulle foute reg. 
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Aanbiedingsriglyne 
Aftrekking wat vervanging in die uitgebreide vorm van die groter getal benodig, is vir party 
leerders moeilike werk. Dit vra dus deeglike onderrig.  

Demonstreer die voorbeelde in die geskakeerde gedeelte op die bord. Beklemtoon die 
idee om die uitgebreide notasie van die grootste getal te vervang met dele wat die 
aftrekking maklik sal maak. 
 

Antwoorde 
7. (a) 31 000 + 3 284 = 34 284 

 (b) 21 895 + 12 389 = 34 284 

 (c) 90 917 − 56 633 = 34 284  
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Notas oor vrae 
Vrae 10 en 12 het ’n tweeledige doel: 

• verskaf oefening in optelling en aftrekking 

• ontwikkel bewuswording van die eienskappe van bewerkings. 

Nadat leerders vraag 10 voltooi het, kan u hulle sê dat hulle dieselfde antwoorde vir vrae 
(a), (c) en (d) moet hê. Indien dit nie die geval is nie, moet hulle die berekeninge oordoen. 

Die antwoord vir (b) verskil. Die vier rekenplanne demonstreer dat optelling in enige 
volgorde kan plaasvind en dat aftrekking nie omruilbaar (kommutatief) is nie. 

In vraag 12 gee al drie rekenplanne dieselfde antwoord. 
 

Antwoorde 

8. Leerders kontroleer hulle antwoorde vir vraag 7 en maak hulle foute reg. 

9. (a) 30 592 (b) 94 146 (c) 71 703 (d) 52 821 

 (e) 111 110 (f) 122 211 (g) 106 062 (h) 104 949 

 (i) 32 045 (j) 18 072 (k) 25 783 (l) 26 937 

10. Leerders skryf neer watter berekeninge hulle vermoed dieselfde antwoord sal gee.  
 (Vrae (a), (c) en (d) het dieselfde antwoord.) 

11. (a) 59 476 (b) 39 880 (c) 59 476 (d) 59 476 

12. Leerders skryf neer watter berekeninge hulle vermoed dieselfde antwoord sal gee.  
 (Al die vrae het dieselfde antwoord.)  

13. (a) 28 493 (b) 28 493 (c) 28 493 

14. (a) 14 717 (b) 38 891 (c)  121 671 

 (d) 50 000 (e) 52 966 
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2.3 Pas jou kennis toe 

Aanbiedingsriglyne 
By die doen van woordprobleme is dit uiters belangrik dat leerders die vrae met aandag sal 
lees en probeer om die situasie vir hulleself voor te stel voor hulle besluit watter bewerkings 
om te doen. ’n Goeie manier om hulle in die rigting van lees en interpretasie van die 
probleem te stuur, is om hulle aan te moedig om eers met ’n geskatte antwoord vorendag te 
kom. Daarna besluit hulle op ’n rekenplan en begin dan eers met die berekeninge. 

Leerders se pogings moet gerig wees op die verstaan en oplos van ’n gegewe probleem en 
nie om so gou as moontlik op ’n bewerking te besluit en dan ’n resep toe te pas om dit uit te 
voer nie. 
 

Antwoorde 
1. (a) R40 000 

 (b) R42 485 

2. 7 246 m  

3. 61 182 huise 

4. R32 877 

5. 46 936 van die kiesers 

6. 10 777 mense 

7. 1 769 alleenloperbulle 

8. R68 184 
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Graad 5 Kwartaal 2 Eenheid 3   Gewone breuke 
 

Oorsig van Leerderboek 

Afdelings in hierdie eenheid Inhoud Bladsye in Leerderboek 

3.1 Deel in breukdele Hersiening van die benoeming van breuke 129 tot 131 

3.2 Werk met breukdele Die begrip ekwivalente breuke 132 tot 134 

3.3 Meet met breukdele van ’n eenheid Vaslegging van begrip van ekwivalente breuke 135 tot 137 

3.4 Vergelyk en orden breuke Verdere vaslegging van ekwivalente breuke 138 tot 139 

3.5 Tel in breuke op die getallelyn Breuke as getalle “tussen heelgetalle” 140 tot 141 

3.6 Los probleme op Toepassing van kennis en vaardigheid ten opsigte van breuke 141 tot 142 
 

KABV-tydstoewysing 5 uur 

KABV-bladsyverwysings 17 en 163 tot 165 
 

Wiskundige agtergrond  
Dit word algemeen aanvaar dat breuke vir akkurate meting uitgevind is, vir gebruik in gevalle waar die voorwerpe of dele van voorwerpe kleiner as die 
standaard-meeteenheid was. Dit blyk uit die Latynse name van sommige van ons huidige meeteenhede, byvoorbeeld sentimeter (’n honderdste van ’n meter) 
en millimeter (’n duisendste van ’n meter).  
 
As die bruin strook hier onder met die geel strook as eenheid gemeet word, is sy lengte 3 en 3 vyfdes van die geel eenheid. 
 
 

 
 
Hierdie voorbeelde wys hoe breuke as meeteenhede gebruik word. 
 
Wiskundig gesien is breukbegrip baie belangrik in die begrip van desimale, omdat die plekwaardedele na die desimale komma breuke is. Die uitgebreide  

notasie vir die getal 23,47 is 20 + 3 + 4
10  + 7

100  of 2 tiene + 3 ene + 4 tiendes + 7 honderdstes. 

Breuke word ook gebruik om dele van versamelings en dele van nie-fisiese hoeveelhede, byvoorbeeld “3 agtstes van die leerders in ’n skool” of  
“63 honderdstes van die moontlike punte” te beskryf. In laasgenoemde geval word die persentasie-notasie (% vir honderdstes) algemeen gebruik, naamlik 63%. 
 
In die daaglikse lewe en taal word breuke soos “half” en “kwart” soms gebruik om skattings van dele van heel voorwerpe aan te dui. Iemand kan 
byvoorbeeld na ’n “kwart appel” of ’n “halwe brood” verwys. Hoewel hierdie spreektaalgebruik van breuke van die wiskundige gebruik verskil in sover die 
breukwoorde nie gebruik word om presiese dele aan te dui nie, bied die algemene gebruik ’n aanknopingspunt vir leer oor breuke. 
 
’n Breuk is ’n getal presies gelyke dele van dieselfde voorwerp of meeteenheid, byvoorbeeld 7 honderdstes van ’n meter of 7 agtstes van ’n koek.   
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3.1 Deel in breukdele  

Kritiese kennis  
Dit is absoluut noodsaaklik dat leerders die toepaslike, regte taal vir breuke gebruik. Hulle 
behoort die name van breuke partykeer hardop te sê en dit soms ook in woorde te skryf. 
Om ’n breuk te beskryf as “een getal oor ’n ander getal”, byvoorbeeld  35  as “3 oor 5”, 

behoort ten sterkste ontmoedig te word. Breuke gaan nie oor twee heelgetalle nie. Hierdie 
soort taalgebruik ondermyn die begrip van ’n breuk as ’n getal dele van ’n gegewe 
grootte. Die regte naam vir 35  is “drie vyfdes”. U moet leerders deurlopend aanmoedig om 

die breukname te sê: “vyfdes”, “sesdes”, “tiendes”, ens. 

Om begrip van ’n breuk as ’n getal dele van ’n gegewe grootte te versterk, gebruik ons 
dikwels getalsimbole in plaas van getalname as tellers in die Leerderboek, byvoorbeeld  
“2 derdes” en “3 vyf-en-twintigstes”. U moet leerders egter nie penaliseer as hulle die hele 
breuknaam korrek in woorde skryf nie, met ander woorde as hulle “twee derdes” en “drie 
vyf-en-twintigstes” skryf. Dit is hoe breukname normaalweg gespel word. 
 

Aanbiedingsriglyne 
Bespreek die kwessie dat die breukdele van brode nie altyd eksakte ewe groot dele is nie 
(kyk “Moontlike wanbegrippe” hier onder) met die klas. Die kunstenaar (en ’n broodsny-
masjien) kan nie vir ons perfekte gelyke dele van ’n brood gee nie. 
 

Moontlike wanbegrippe 
Breuktaal word soms in die alledaagse omgang gebruik om na benaderde of geskatte dele te 
verwys. Byvoorbeeld, as iemand na ’n kwart appel verwys, is dit selde presies ’n kwart (en 
verskillende appels verskil in elk geval ook). Hoewel die alledaagse gebruik van breuktaal 
nuttig is as vertrekpunt vir die ontwikkeling van kennis oor breuke, kan dit die begrip  
van die wiskundige betekenis van breuke as eksakte breukdele van heles, 
versamelings, hoeveelhede en meeteenhede verswak. 

Byvoorbeeld, in die sirkel langsaan is elke deel nie gelyk aan ’n derde van 
die sirkel nie, want die drie dele is nie ewe groot nie.  

Bogenoemde is ook van toepassing op die konteks van brood soos gebruik 
in die Leerderboek. Die prente van brode word juis om dié rede saam met breukstroke 
gegee. Dit wys die presiese verdeling van ’n hele. U kan die klas se aandag daarop vestig. 
 

Antwoorde 

1. (a) een tiende; 1
10     (b) een kwart / een vierde; 14  
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Kritiese kennis en vaardighede 
Leerders moet in staat wees om breuke diagrammaties voor te stel deur breukstroke (soos 
boaan bladsy 130 van die Leerderboek) te teken. Let daarop dat dit nie met ’n liniaal 
geteken word nie. Leerders behoort sulke tekeninge vinnig te kan maak, dus vryhand-
sketse, sodat dit nie te veel tyd in beslag neem nie. Breukstroke is leerhulpmiddels. Hulle 
doel is om leerders te help dink wat breuke werklik beteken wanneer hulle met werk besig 
is wat breuke behels. Dit is van die uiterste belang dat leerders nie baie tyd aan die teken 
van presies akkurate breukstroke spandeer nie. Sulke stroke word gewoonlik nie vir meting 
gebruik nie. Hulle doel is slegs om leerders te help om die regte begrip van breuke te hê. 

Wanneer leerders breukstroke teken, is dit die beste dat hulle aanvanklik die hele strook 
teken sodat hulle die fisiese ervaring kan hê om dit daarna in gelyke dele te verdeel. Hierdie 
fisiese ervaring van verdeling kan hulle begrip van breuke as die getalle wat die grootte van 
dele van heles beskryf, ondersteun. 

Hoe om ’n breukstrook te teken: Wanneer breukstroke vir ’n ewe getal dele geteken 
word, byvoorbeeld agtstes, help dit om eerste die lyn te trek wat die strook in twee helftes 
verdeel. Vir kwarte, agtstes, sestiendes, ens. kan ’n mens dan voortgaan om die seksies te 
halveer, soos hier onder op linkerhand gewys word. Vir getalle wat veelvoude is van drie 
(bv. 9, 15, ens.), sal die eerste stap wees om twee lyne te trek om die hele strook in geskatte 
derdes te verdeel, soos hier onder in die middel gewys word. Om ’n vyfde-strook te teken is 
’n bietjie moeiliker. Dit help om ’n lyn te trek wat die hele strook in twee dele verdeel, met 
die een helfte omtrent een-en-’n-half keer so lank soos die ander een, soos hier onder op 
regterhand gewys word. U kan dit vinnig op die bord demonstreer.  

      Om kwarte te teken:    Om negendes te teken:     Om vyfdes te teken: 

Antwoorde 

2. (a) een agtste; 18  

(b) een sewende; 17

(c) een negende; 19 

(d) een elfde; 1
11

3. (a) ses tiendes; 6
10 (b) drie tiendes; 3

10
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Notas oor vrae 
Wanneer ’n hele in gelyke dele verdeel word, is daar drie hoeveelhede betrokke: 

• die getal dele

• die grootte van elke deel

• die grootte van die hele.

In vrae 4, 5 en 6 word die grootte van die hele en die getal dele gegee. Leerders moet die 
grootte van elke deel gee. Sulke situasies word verdelingsituasies genoem.  

Vraag 6(b) het ’n bietjie van ’n vangplek: 3 brode (nie een nie) word tussen 12 mense 
verdeel, dus kry elke persoon een kwart van die 3 brode. Die vraag gaan eintlik oor watter 
deel van een brood elke persoon kry. Dit is ’n kwart. 

Vraag 7 verskil heelwat. Die grootte van die hele en die grootte van elke deel word gegee, 
en leerders moet die getal gelyke dele vasstel. Sulke situasies word groeperingsituasies 
genoem. Die getal gelyke dele is dieselfde as die getal kinders of mense. 

Antwoorde 
4. (a) 15; een vyftiende

(b) 18; een agtiende

(c) 24; een vier-en-twintigste

5. (a) een vyf-en-twintigste / 1
25

(b) een veertiende / 1
14

(c) een sewende / 1
7

6. (a) een vyfde / 1
5 

(b) een kwart / 14
7. (a) 8 kinders

(b) 15 mense
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3.2 Werk met breukdele  

Aanbiedingsriglyne 
Vrae 5, 6 en 7 op bladsy 134 bied aan leerders geleenthede om hulle begrip van ekwivalente 
breuke op te knap en vas te lê. Ten minste een volle lesperiode, maar verkieslik twee, moet 
aan vrae 5, 6 en 7 bestee word. 

Vraag 1 is baie gepas om begrip van breuke in te oefen. Vra leerders om hulle antwoorde in 
woorde en in breuknotasie te skryf. Dit is ’n goeie idee om leerders te vra om die werk op los 
velle papier te doen, hetsy tuis of in die klas. Hulle kan dit dan ingee en u kan hulle 
antwoorde noukeurig ontleed om die vlak van leerders se kennis van breuke te bepaal. Dit 
is formatiewe assessering en kan u help om u onderrig vorentoe te beplan. 

Nadat leerders hulle antwoordvelle vir vraag 1 ingehandig het, kan u hulle in kleiner 
groepe verdeel. Vra hulle om die vrae weer te doen en hulle antwoorde te vergelyk. Dit sal 
aan leerders die geleentheid bied om oor breuke te praat en om die name van die breuke 
hardop te sê. Hierdie oefening kan hulle begrip van breuke beduidend verbeter.  

Dit is egter belangrik dat u hulle moet aanmoedig om die regte breukname te gebruik, 
byvoorbeeld “sewe tiendes”, en nie die betekenislose en verkeerde “sewe oor tien” nie. 
Breuke bestaan nie uit heelgetalle waarvan die een oor die ander geskryf word nie. Dit kan 
na ’n wanbegrip van breuke lei en later tot foute, soos om die tellers bymekaar te tel en so 
ook die noemers wanneer breuke opgetel word. Ons probeer voorkom dat leerders in 
hierdie slaggat trap. 
 

Antwoorde 

1. (a) drie sewendes / 37   (b) drie tiendes / 3
10  

 (c) ses tiendes / 6
10   (d) drie vyfdes / 35  

 (e) drie kwarte / 34   (f) ses agtstes / 68  

 (g) agt twintigstes / 8
20   (h) vier tiendes / 4

10  

 (i) twee vyfdes / 25   (j) ses vyftiendes / 6
15  
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Moontlike wanbegrippe 
Soos reeds uitgewys, dink leerders soms dat breuke uit heelgetalle bestaan waarvan een oor 
die ander geskryf word. Dit is verkeerd. Die getal onder die lyn sê vir ons uit hoeveel dele 
die hele bestaan; die getal bo die lyn sê vir ons hoeveel van hierdie dele ons het. As leerders 
dit in graad 5 begryp, sal dit ’n positiewe uitwerking in ander dele van die kurrikulum en 
ook in later grade hê.  
 

Notas oor vrae 
Die geskakeerde gedeelte en vrae 2 en 3 dien as ’n eenvoudige inleiding tot die optelling 
van breuke. U kan leerders vra om die geskakeerde gedeelte te lees en in klein groepies aan 
klasmaats te vertel wat hulle daaruit verstaan. Daarna kan hulle vrae 2 en 3 doen. Wys 
leerders wat 55  as antwoord vir vraag 3(b) gee daarop dat 55 van ’n brood gelyk is aan 1 hele 

brood. Vraag 4 verskil van die ander vrae. Dit is nie moeilik nie, maar dit kan die manier 
waarop leerders breuke verstaan, verryk. 
 

Antwoorde 

2. (a) 5
10 + 3

10  = 8
10   

 (b) 2
10 + 4

10  = 6
10   

3. (a) 3
8  van ’n brood + 28  van ’n brood = 58  van ’n brood 

 (b) 2
5  van ’n brood + 35  van ’n brood = 1 hele brood 

4. (a) 4 brode  

 (b) 10 brode 

 (c) 2 brode 
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Notas oor vrae 
Vrae 5, 6 en 7 het ten doel leerders se herkenning van ekwivalente breuke en die 
inoefening daarvan. 

Vraag 7 is bedoel om begrip van ekwivalente breuke te konsolideer. Daar is duidelik drie 
goeie antwoorde op vraag 7(a): 

• 4 twintigstes 

• 1 vyfde 

• 1 vyfde, wat dieselfde is as 4 twintigstes. 

(Die derde antwoord kan op verskillende maniere gestel word.) 

Vra ’n paar leerders om hulle antwoorde met die klas te deel. Na die eerste antwoord kan 
u vra of iemand ’n ander antwoord het. Skryf die gegewe antwoorde op die bord. U kan 
leerders oor die drie antwoorde laat stem en dan die uitslag op die bord skryf. Moenie enige 
mening oor die verdienstelikheid van die antwoorde gee nie, want dan gaan leerders nie 
verder dink nie. Nadenke versterk hulle begrip van ekwivalente breuke. 

Party leerders mag van opinie verander nadat hulle al drie antwoorde gesien het en 
omdat hulle weer nagedink het. Laat leerders weer stem om hulle die kans te bied om 
uitdrukking daaraan te gee dat hulle tot die besef gekom het dat 1 vyfde van ’n brood 
dieselfde hoeveelheid is as 4 twintigstes van ’n brood.  

Vraag 7(b) bied geleentheid vir die assessering van leerders se begrip van ekwivalente 
breuke op hierdie stadium. 
 

Antwoorde 

5. (a) 2 agtstes / 28    (b) 4 agtstes / 48   (c) 6 agtstes / 68  

6. (a) 1 twintigste / 1
20   (b) 5 snye   (c) 5 twintigstes / 5

20  

 (d) 10 twintigstes / 10
20  (e) 15 twintigstes / 15

20  

7. (a) 1 vyfde / 15    (b) 1
5  en 4

20  van ’n brood is presies dieselfde. 
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3.3 Meet met breukdele van ’n eenheid 

Wiskundige notas 
Dit is van die uiterste belang om breuke as dele van meeteenhede te verstaan. Dit vorm die 
grondslag vir leerders se begrip van desimale breuke, wat in graad 6 behandel word. Die 
gebruik van breukeenhede vir meting voorsien ook ’n bemagtigende konteks vir die begrip 
van ekwivalente breuke, in die sin dat dieselfde lengte (of ander hoeveelheid) op 
verskillende maniere in terme van breukdele van meeteenhede uitgedruk kan word. Soos 
reeds genoem, is breuke waarskynlik ontwikkel vir akkurate meting in gevalle waar die 
gebruiklike standaardeenheid van meting nie ’n presiese beskrywing van ’n hoeveelheid 
kon gee nie. 
 

Antwoorde 
1. (a) een vyfde 

 (b) een sesde   
 

Wiskundige notas 
Leerders sien breuke maklik as fisiese voorwerpe (of name van fisiese voorwerpe), wat 
verkeerd is. ’n Breuk is ’n getal wat gebruik kan word om die grootte van ’n voorwerp te 
beskryf soos gemeet met ’n formele of informele meeteenheid, wat ’n ander voorwerp kan 
wees. 

Byvoorbeeld, in die sin “Marie eet drie agtstes van ’n brood”, dien ’n hele brood as die 
meeteenheid. Dit stem baie ooreen met “Marie eet drie agtstes van ’n kilogram pap”, 
waarin ’n erkende meeteenheid, die kilogram, gebruik is. In “Marie eet drie agtstes van ’n 
koek wat Paul gebak het”, dien die spesifieke koek as meeteenheid. Dit is ’n informele 
eenheid. 

’n Breuk kan ook gebruik word om twee hoeveelhede te vergelyk deur een hoeveelheid as 
’n breuk van die ander hoeveelheid uit te druk. Byvoorbeeld, om die getalle 12 en 18 te 
vergelyk kan ’n mens 12 as twee derdes van 18 beskryf. Duidelik verwys “twee derdes” hier 
nie na ’n fisiese voorwerp nie, maar na ’n verband. 

Twee hoeveelhede kan ook vergelyk word deur aan te dui hoeveel herhalings van die  
een hoeveelheid gelyk is aan ’n bepaalde getal herhalings van die ander hoeveelheid. 
Byvoorbeeld, 3 ℓ olie kan dieselfde massa hê as 2 ℓ water. Hierdie feit kan ook met ’n breuk 
uitgedruk word deur te sê dat die digtheid van olie 2 derdes is van die digtheid van water. 
Die breuk 2 derdes is hier gebruik om die verhouding 2 : 3 uit te druk. Digtheid is ’n 
abstrakte eienskap. 
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Wiskundige notas 
Dit is nuttig om drie fases in die ontwikkeling van die begrip van ekwivalente breuke by 
leerders te onderskei: 

• Begrip dat dieselfde deel van ’n hele (versameling, hoeveelheid, meeteenheid) met 
verskillende breuke beskryf kan word (kyk Liniaal A en Liniaal B in vraag 4). 

• Die vermoë om ekwivalente breuke te spesifiseer deur na diagramme soos 
breukstroke te kyk. 

• Om ekwivalente breuke met ’n formule daar te stel – dit word glad nie in die 
Intermediêre Fase gedoen nie omdat voortydige leer van die formule 
voordat begrip deeglik gevestig is begrip van wat ekwivalente breuke 
is, mag belemmer. Dus, geen formules word geleer nie. Leerders moet hulle eie 
begrip vorm. 

 

Notas oor vrae 
Vrae 4 en 5 help om tot begrip van ekwivalente breuke te lei. 
 

Aanbiedingsriglyne 
Bespreek die feit dat dieselfde lengte op verskillende maniere beskryf kan word in die klas, 
veral met betrekking tot vraag 5. Leerders weet reeds wat Liniaal A en Liniaal B genoem 
word. 
 

Antwoorde 

2. een en ses tiendes van ’n Bruinstok; 1 6
10  Bruinstokke 

3. een en twee sesdes van ’n Bruinstok; 12
6  Bruinstokke  

4. Liniaal A: een en ses tiendes van ’n Bruinstok; 1 6
10  Bruinstokke 

Liniaal B: een en drie vyfdes van ’n Bruinstok; 13
5  Bruinstokke 

5. (a) Liniaal C is ’n twintigstes-liniaal. 

 (b) 12 twintigstes;  12
20  

 (c) 12 twintigstes;  12
20  
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Kritiese kennis 
Dit is uiters belangrik dat leerders verstaan dat ekwivalente breuke wel verskillend is, maar 
dat hulle dieselfde hoeveelhede voorstel.  

Ekwivalente breuke is verskillende maniere om dieselfde hoeveelheid voor te stel, of 
dieselfde deel van ’n hele of van ’n versameling. 
 

Antwoorde 

6. Liniaal D: een en nege twaalfdes van ’n Bruinstok; 1 9
12  Bruinstokke 

Liniaal E: een en ses agtstes van ’n Bruinstok; 16
8  Bruinstokke  

7. Liniaal F: een en drie kwarte van ’n Bruinstok; 13
4  Bruinstokke  

Liniaal C: een en vyftien twintigstes van ’n Bruinstok; 115
20  Bruinstokke 

 

Aanbiedingsriglyne 
Kyk na die definisie van ekwivalente breuke en die betekenis van “ekwi-”. Lees die 
geskakeerde sin, maar moenie probeer om die wiskunde te verduidelik nie. Die klas het so 
pas die waarheid daarvan in vrae 6 en 7 ervaar, en dit is genoeg (tot by graad 7). 
 
8. (a) 1

4  ℓ melk > 15  ℓ melk (b) 1
4  ℓ melk = 28  ℓ melk 

 (c) 3
10  ℓ melk <  38  ℓ melk (d) 4

5  ℓ melk = 8
10  ℓ melk 

9. (a) 250 ml > 200 ml (b) 250 ml = 250 ml 

 (c) 300 ml < 375 ml (d) 800 ml = 800 ml 
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3.4 Vergelyk en orden breuke 

Wiskundige notas 
’n “Breukemuur” is ’n stel breukstroke wat direk onder mekaar gerangskik is. Dit is nie ’n 
wiskundige idee nie, net ’n onderrig-/leerhulpmiddel.  
 

Aanbiedingsriglyne 
Leerders hoef nie die gegewe diagramme te gebruik nie; hulle kan hulle eie breukstroke vir 
elke vraag teken. 
 

Notas oor vrae 
In vraag 1 word dieselfde massa met verskillende ekwivalente breuke 
beskryf. 

Vraag 2 bied ’n manier om te fokus op die feit dat ’n groter getal as noemer 
’n kleiner breukdeel beteken. ’n Groot getal as noemer beteken dat die hele in 
meer en dus kleiner dele verdeel is.  

Die breuke in vraag 3 is wat van heles oorbly as die breuke in vraag 2 
weggeneem word. 

Vrae 2 en 3 hou verband met die breukemuur. 

Vrae 4(a) en (b) vereis geen berekeninge nie. Dit is egter nodig om die 
antwoord vir (c) uit te werk omdat die werklike waardes nodig is om die 
vraag te kan beantwoord. Die breuke hier word nie maklik met mekaar in 
verband gebring nie. Die antwoord vir al twee is 250 ml. 
 

Antwoorde 

1. (a) 6
8  kg koper (b) 3

8  kg koper (c) 5
7  kg koper 

 (d) 9
15 kg koper = 35 kg koper (e) 8

12 kg koper = 23 kg koper 

 (f) 13
15 kg koper    (g) 8

10 kg koper = 12
15 kg koper 

2. 1
12 ;    1

11 ;    1
10 ;    19 ;    18 ;    17 ;    16 ;    15 ;    14 ;    13 ;    12  

3. 1
2 ;    23 ;    34 ;    45 ;    56 ;    67 ;    78 ;    89 ;    9

10 ;    10
11 ;    11

12  

4. (a) 2
5  van 1 ℓ melk (b) 2

5  van 1 ℓ melk 

 (c) 1
3  van 750 ml melk = 12  van 500 ml melk  
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Moontlike wanbegrippe 
Daar bestaan ’n gevaarlike wanbegrip wat dikwels gepaard gaan met die misleidende 
gewoonte om na ’n breuk as “een getal oor ’n ander getal” te verwys, soos byvoorbeeld om 
2
3  te lees as “twee oor drie”. Die wanbegrip lê daarin dat die teller en die noemer twee 

getalle is wat dieselfde betekenis het. Hierdie wanbegrip is waarskynlik een van die redes 
hoekom leerders later die fout by optelling van breuke begaan om tellers by tellers en 
noemers by noemers te tel. 
 

Aanbiedingsriglyne 
Die geskakeerde gedeelte onderaan bladsy 139 is spesifiek bewoord om die wanbegrip hier 
bo uit te wys. Bespreek dit deeglik in die klas. Die noemer is die naam van die breuk. (Die 
Latynse woord nomen beteken naam.) 
 

Antwoorde 
5. Daar is ’n hele paar moontlikhede, waaronder die volgende waarskynlik die meeste sal 

voorkom:  

 (a) 1
2  =  24  =  48  =  36  =  6

12  (b) 1
3  =  5

15  =  26  = 39  = 4
12  

 (c) 1
4  =  28  =  3

12  =  
5

20  (d) 1
5  =  3

15  =  2
10  =  4

20  

 Vra die klas of hulle enige patroon in hulle antwoorde kan sien. 
 
6. Verskeie moontlikhede, byvoorbeeld: 

 (a) 4
5  =  12

15  =  8
10  (b) 2

3  =  10
15  =  46  

 (c) 6
10  =  35  =  

12
20  (d) 8

12  =  
2
3 =  46  

 
7. Verskeie moontlikhede, byvoorbeeld: 

 (a) 3
5  <  7

10  ;  
2
3  ;  

3
4  (b) 2

3  <  7
10  ;  

4
5  ;  

3
4  

 (c) 3
4  <  9

10  ;  
4
5  ;  

11
12  (d) 7

8  <  9
10  ;  

8
9  ;  

11
12  

 
8. Verskeie moontlikhede, byvoorbeeld: 

 (a) 1
5  >  1

10  ;  
3

20  ;  
2

15  (b) 3
8  >  14  ;  16  ;  13  

 (c) 3
4  >  7

10  ;  
3
5  ;  12  (d) 1

3  >  16  ;  
1
5  ;  

3
10  
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3.5 Tel in breuke op die getallelyn 

Moontlike wanbegrippe 
Die groot en gevaarlike wanbegrip dat ’n breuk nie een getal is nie, maar ’n kombinasie van 
twee getalle “bo en onder die lyn”, of “die teller en die noemer”, is ongelukkig wyd 
verspreid. Die wanvoorstelling word vererger deur:  

• die voortydige blootstelling aan die breuknotasie voordat breukbegrip behoorlik 
ontwikkel is 

• onvoldoende ondervinding om met die regte breukname na breuke te verwys, 
byvoorbeeld “vyf agtstes” 

• die verkeerde benaming van breuke as “’n getal oor ’n ander getal”, byvoorbeeld 
om na  58  as “5 oor 8” in plaas van “5 agtstes” te verwys 

• verwarring tussen twee gebruike van ’n horisontale lyn tussen twee getalle.  

Die voorstelling van breuke op ’n getallelyn is een manier waarop hierdie wanvoorstelling 
teengewerk kan word. Dit ondersteun die begrip van ’n breuk as eeeenn getal wat ’n 
spesifieke posisie tussen ander getalle (insluitend heelgetalle) op die getallelyn inneem. 
 

Notas oor vrae 
Dele van getalsimbole word, om plek te bespaar, dikwels nie op maatbande gedruk nie, bv.  
 . . . 80    90    100     10    20   30 . . . in plaas van . . .  80    90    100     110   120   130 . . .  

Wanneer hulle die vrae in hierdie afdeling beantwoord, moet leerders verkieslik die 
getalsimbole voluit skryf, soos dit in die antwoorde hier onder gedoen is. 
 

Antwoorde 

1. 7
5  of  12

5  Bruinstokke lank 

2. (a) 3
5   (b) 5

5 of 1 (c) 8
5  of 13

5  

3. 6
5  = 11

5   
7
5  = 12

5   
8
5 = 13

5   
9
5  =  14

5  

4. 3
4    

4
4  of 1  5

4  of 11
4   

6
4  of 12

4    
7
4 of 13

4  

5. 3
6  

4
6  

5
6        

6
6  = 1    76  = 11

6        
8
6  = 12

6        
9
6  = 13

6        
10
6   = 14

6        
11
6  = 15

6  

6. 
1

10  
2

10  
3

10  
4

10   
5

10   
6

10  
7

10  
8

10  
9

10  
10
10  of 1 1 1

10  1 2
10  1 3

10   1 4
10   1 5

10  1 6
10  1 7

10  1 8
10  1 9

10  
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Notas oor vrae 

Vir die doel van hierdie afdeling maak dit geen verskil of leerders byvoorbeeld 18
12 , 1 6

12  of 11
2  

skryf nie. 
 

Antwoorde 

7. 1
12  

2
12  

3
12  

4
12   

5
12   

6
12  

7
12  

8
12  

9
12   

 
10
12  

11
12  

12
12  = 1    1 1

12      1 2
12      1 3

12      1 4
12       1 5

12      1 6
12      1 7

12      1 8
12      1 9

12       110
12      111

12      112
12  = 2 

 
8. 1

8  
2
8  

3
8  

4
8   

5
8   

6
8  

7
8  

8
8  = 1     11

8       12
8  13

8  14
8   15

8  16
8  17

8  18
8  = 2     21

8      22
8   

 23
8  24

8  25
8  26

8  27
8  28

8  = 3 

9. (a) 1
7  (b) 6

7  (c) 22
7  

 (d) 3
5  (e) 11

5  (f) 2 

 
 
3.6 Los probleme op 

Aanbiedingsriglyne 
Moenie van leerders verwag om vraag 1 op hulle eie te lees en te interpreteer nie. Sê liewer 
vir hulle dat mev. Faku ’n stapel koekies het en dat sy al hierdie koekies onder haar twee 
seuns uitdeel op die manier wat beskryf is.  

Vra dan vir hulle watter deel van die koekies die oudste seun kry en watter deel die 
jongste seun kry, maar moenie dat leerders hardop antwoord nie. Dit is uiters belangrik dat 
elke leerder die geleentheid moet hê om op sy/haar eie met die vraag te stoei. Dit laat 
ruimte vir die intuïtiewe ontwikkeling van die begrip van verhouding. 
 

Antwoorde 

1. (a) Oudste seun: 23 ; jongste seun: 13  

 (b) 24 en 12 koekies onderskeidelik 

2. Minder, omdat 14  <  13  van ’n melktert. (As daar 15 mense en 5 melkterte is, kan elke 

persoon een derde van ’n melktert eet.) 
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Antwoorde 

3. een derde (1
3 ) 

4. een kwart (1
4 ) 

5. 13
5  blokke botter (1 blok en drie vyfdes van ’n blok) 

6. (a) 5
6  van ’n Bruinstok  

 (b) een Bruinstok  

 (c) een en drie twaalfdes (1 3
12 ) van ’n Bruinstok  

7. (a) 3
8  kg  (b) 7

10  kg  

8. (a) 3
12  kg (b) 8

12  kg 
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Graad 5 Kwartaal 2 Eenheid 4   Lengte 
 

Oorsig van Leerderboek 

Afdelings in hierdie eenheid Inhoud Bladsye in Leerderboek 

4.1 Ken die meeteenhede Metrieke lengte-eenhede: noodsaaklikheid daarvan, ontwikkel ’n gevoel 
daarvoor, kies geskikte eenhede  

143 tot 145 

4.2 Skat en meet Gebruik liniale, maatbande, bouersmaatbande, klikwiele 
Skat en meet lengte in millimeter, sentimeter, meter en kilometer 

145 tot 149 

4.3 Herlei eenhede Herlei tussen metrieke lengte-eenhede 149 tot 151 

4.4 Afronding met meeteenhede Rond af tot by spesifieke lengte-eenhede, en tot by 5, 10, 100, 1 000 152 tot 153 

4.5 Probleemoplossing Los probleme in die konteks van lengte en afstand op 154 tot 156 
 

KABV-tydstoewysing 6 uur 

KABV-bladsyverwysings  26 en 166 tot 168 
 

Wiskundige agtergrond  
Lengte, massa, kapasiteit/volume en oppervlakte is verskillende eienskappe van voorwerpe. Wanneer ons hierdie eienskappe van voorwerpe meet, gebruik ons 
’n numeriese waarde om te beskryf hoeveel van daardie eienskap (in hierdie geval lengte) ons het. Dan kan ons voorwerpe volgens hulle lengte vergelyk en 
orden, byvoorbeeld: “Die bord is langer as die onderwyser se tafel.” Ons kan ook berekeninge doen, byvoorbeeld: “As ’n rol 500 m tou op het, is dit genoeg tou 
om aan elke leerder in die Intermediêre Fase ’n stuk van 2 m lank te gee as daar 4 klasse met 40 leerders in elke graad is?” 

Leerders gaan deur vier fases as hulle leer meet: 

1. Identifiseer en verstaan die eienskap wat hulle meet 
Die meeste graad 5-leerders weet of hulle lengte, massa of kapasiteit/volume meet. Dit is nie altyd die geval by jonger leerders nie. 

2. Vergelyk en orden voorbeelde van ’n spesifieke meting 
Aanvanklik plaas jong leerders voorwerpe direk teenaan mekaar as hulle lengte meet. Dit word minder doeltreffend as baie voorwerpe gemeet moet word.  

3. Gebruik informele of ongestandaardiseerde eenhede om te meet (kyk vraag 1 van Afdeling 4.1) 
Leerders kies ’n voorwerp, soos ’n hand of ’n voet, om as meeteenheid te gebruik en voorwerpe te kwantifiseer (in getalle bepaal). Hierdie metode werk 
nie baie goed nie, want die breedte van mense se hande verskil en party se voete is langer as ander s’n. 

4. Gebruik formele of gestandaardiseerde eenhede om te meet (kyk Afdelings 4.2, 4.3, 4.4 en 4.5) 
Dit laat toe dat mense in verskillende plekke kan meet, kwantifiseer en voorwerpe vergelyk omdat hulle dieselfde meeteenhede gebruik.  

Teen graad 5 kan die meeste leerders ’n liniaal met vertroue gebruik om in sentimeter en millimeter te meet. Hulle gebruik ’n meterstok ook maklik. Baie 
leerders vind dit egter moeilik om ’n bouersmaatband te gebruik, en min het ondervinding van die gebruik van ’n klikwiel (kyk Afdeling 4.2, vraag 10).   

Benodighede 
Liniale (kyk ook bl. 417 van die Bylaag), maatbande, meterstokke, bouersmaatbande, klikwiel (indien beskikbaar), rol tou, skêre, viltpenne, korreksievloeistof 
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4.1 Ken die meeteenhede 

Aanbiedingsriglyne 
In hierdie afdeling werk leerders eers met informele eenhede, bespreek moontlike 
probleme daarmee en vorder dan na werk met standaard- metrieke eenhede.  

U kan na die geskakeerde gedeelte verwys om te verduidelik dat, hoewel ons gewoonlik 
in kilometer, meter, sentimeter en millimeter meet, daar ook ander metrieke meeteenhede 
bestaan. Dit sal in Afdeling 4.3 verdere aandag geniet. 
 

Antwoorde 
1. (a) Die vraag is eintlik: “Hoeveel potlode-lank is die lengte van jou boek?” Leerders se 

antwoorde sal verskil. Party sal sê dat hulle ’n getal heel potlood-lengtes en ook ’n 
gedeelte van ’n potlood-lengte kry. Leerders kan dit dalk moeilik vind om spesifiek 
oor die lengte van die gedeelte van die potlood-lengte te wees.  

 (b) Beweeg deur die klas en probeer luister wat leerders vir mekaar sê.  

 (c) Leerders se antwoorde sal verskil. Leerders kan dalk sê dat dit moeilik is om boeke 
se lengtes met behulp van potlood-lengtes te vergelyk omdat die lengtes van 
potlode verskil (kyk die eerste geskakeerde gedeelte op bl. 143 van die 
Leerderboek). 

 (d) Vra een of twee leerders wat hulle redes is. 

2. (a)  Leerders se antwoorde sal verskil, maar kan die volgende insluit: 

• om uit te vind hoe groot hulle is 

• om groottes te vergelyk 

• om berekeninge oor grootte te kan doen. 

 (b) As elkeen sy eie meeteenheid sou gebruik, sou mense verward geraak het as hulle 
vir mekaar wou sê hoe groot iets is. As jy byvoorbeeld materiaal vir ’n rok wou 
koop en sê: “Ek het materiaal nodig wat 30 potlood-lengtes lank is,” wat sou 
gebeur? Die winkelier het dalk ’n korter potlood as jy. Jy sal dan minder materiaal 
kry as wat jy gedink het. Daarom het ons standaard lengte-eenhede soos die 
meter. Jy en die winkelier weet albei hoe lank ’n meter is. 

 

Hoe om die tabel op bladsy 143 te lees 
Begin aan die linkerkant en laat leerders na regs lees: 1 kilometer is dieselfde lengte as  
10 hektometer; 10 hektometer is dieselfde lengte as 100 dekameter; 100 dekameter is 
dieselfde lengte as 1 000 meter; 1 000 meter is dieselfde lengte as 10 000 desimeter, wat 
dieselfde lengte is as 100 000 sentimeter, wat dieselfde is as 1 000 000 millimeter. Dus,  
1 kilometer is dieselfde lengte as 1 000 000 millimeter! 
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Aanbiedingsriglyne 
Leerders het nog nie met honderdstes en duisendstes in hulle werk met breuke in 
aanraking gekom nie. Verduidelik aan hulle dat, as ’n voorwerp in 100 gelyke dele verdeel 
is, elke deel een honderdste van die hele genoem word. Net so word elke deel van ’n 
voorwerp wat in 1 000 gelyke dele verdeel is, een duisendste van die hele genoem. 
 

Antwoorde 
3. (a) cm; of m en cm 

 (b) cm; of cm en mm  

 (c) km 

 (d) m; of m en cm 

 (e) mm 

‘ 
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Antwoorde 
4. Antwoorde sal verskil. Voorbeelde sluit in: breedte van ’n klein uitveër; breedte van ’n 

pen; breedte van ’n buisie lipsalf; breedte van ’n koppie se oor. Leerders kan ook sê: 
breedte van een van hulle vingers. 

5. Antwoorde sal verskil. Voorbeelde sluit in: lengte van ’n selfoon; breedte van ’n 
koevert; breedte van ’n vel A4-papier in die lengte gevou; breedte van party leerders se 
palms. 

6. Antwoorde sal verskil. Voorbeelde sluit in die lengte van ’n liniaal; die lengte van ’n 
vel A4-papier; die breedte van ’n snyplank. 

7. Antwoorde sal verskil. Voorbeelde sluit in: breedte of lengte van ’n lessenaar of tafel; 
breedte van twee bladsye koerantpapier; ’n lang tree van ’n volwassene; breedte van ’n 
deur; hoogte van party klaskamervensters.  

8. (a) Antwoorde sal verskil. Ongeveer 3 tot 5 cm. 

 (b) Antwoorde sal verskil. Ongeveer 1 m. 

 (c) Antwoorde sal verskil. Ongeveer 21
2  m. 

 
 
4.2 Skat en meet 

Wiskundige notas 
Skatting voor meting kan leerders help om te sien of hulle ’n fout met hulle meting begaan 
het. Dit is veral nuttig wanneer lengtes van meer as ’n paar meter gemeet word. Voordat 
leerders egter lengtes kan skat, moet hulle eers ’n gevoel vir lengte ontwikkel. Dit is ook 
nuttig om verwysings vir dikwels gemete lengtes te hê (kyk Afdeling 4.1, vrae 4, 5, 6 en 7). 
Die doel is om dit te gebruik om ander lengtes te skat. 

Wanneer leerders meet, veral as afmetings baie gaan verskil, laat hulle dit neerskryf en 
bewaar. Gebruik dit vir datahantering. Leerders kan die data sorteer, organiseer, voorstel en 
ontleed. Voorbeelde sluit die volgende vrae uit Afdeling 4.2 in: vraag 1(a) op bladsy 145, 
vraag 6(g) op bladsy 148 en vrae 9(c) en (d) op bladsy 149 van die Leerderboek. 

Antwoorde 
1. (a) Antwoorde sal verskil. 

 (b) Leerders kan dalk sê dat hulle geen probleme met die taak ondervind het nie, maar 
daar is haakplekke: die onderste punte van party potlode is gerond en nie plat nie, 
en dit maak dit moeilik om hulle in lyn te bring met die 0 op die liniaal; party 
leerders se potlode is by albei punte skerpgemaak, wat dit moeilik maak om te sien 
presies waar die punte bokant die skaal op die liniaal is. 

2. Potlood bokant liniaal: 8 cm; potlood onder liniaal: 31
2  cm.  
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Wiskundige notas 
Hoe meer leerders skat en dan lengtes meet, hoe beter sal hulle met skatting en meting 
vaar. Dit sal dalk nodig wees om leerders gereeld aan te moedig om lengtes te skat voordat 
hulle dit meet omdat leerders soms eers meet, die afmeting afrond en die antwoord dan as 
’n skatting voorhou. So ’n werkswyse dra nie by tot die vaardigheid om te skat nie. Dit help 
leerders ook nie om te kontroleer of hulle metings of skattings redelik is nie.  
 

Aanbiedingsriglyne 
U kan leerders aan die verwysings vir 1 cm, 10 cm en 30 cm wat hulle in die vorige afdeling 
ontwikkel het, herinner. Hulle kan dit gebruik om die lengtes van die stawe te skat. Vra 
vrae soos: “Is daardie staaf langer of korter as 10 cm, langer of korter as 20 cm?”, “Omtrent 
hoeveel keer is dit langer as 1 cm?” 
 

Antwoorde 
 
3. Staaf Geskatte lengte Gemete lengte 
 Rooi  Ongeveer 10 tot 12 cm  9 cm 7 mm 

 Pers Ongeveer 10 cm 7 cm 3 mm 

 Geel Ongeveer 5 tot 6 cm 4 cm 5 mm 

 Groen Ongeveer 11 tot 15 cm 12 cm 8 mm 

 Grys Ongeveer 10 tot 12 cm 11 cm 0 mm 
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Wiskundige notas 
Baie mense vind dit moeiliker om die lengte van ’n krom lyn te skat as dié van ’n reguit lyn.  
 

Aanbiedingsriglyne 
Knip vir elke leerder ’n stuk tou van ongeveer 20 cm lank.  
 

Notas oor vrae 
In vraag 4(b) is dit moeilik om die krom lyne presies te meet. Bespreek hierdie probleem 
met leerders. 

Wat vraag 5 in werklikheid vra, is dat leerders reguit lyne met lengtes van 2 cm, 8 cm,  
12 cm en 15 cm sonder die gebruik van ’n liniaal trek. Hulle sal sodoende meer leer as wat 
hulle sal leer deur “beter geskatte lengtes” te teken terwyl hulle na hulle gemerkte liniale 
kyk. 
 

Antwoorde 
4. (a) Sit die stukkie tou telkens langs ’n voorwerp neer. Vat die toutjie by die punt waar 

die voorwerp eindig. Meet die stukkie tou tot by daardie punt.  

 (b) Aanvaar antwoorde wat binne ’n paar millimeter van die antwoorde hier onder is. 
 

Voorwerp Geskatte lengte Gemete lengte 

Die lengte van die rooi 
draadjie 

Verwag skattings van 
ongeveer 10 cm  

8 cm 2 mm 

Die lengte van die pers 
draadjie 

Verwag skattings van 
ongeveer 20 cm  

17 cm 3 mm 

Die afstand rondom die 
geel skyf 

Verwag skattings van 
ongeveer 6 tot 12 cm  

8 cm 7 mm 

Die afstand rondom die 
groen voorwerp 

Verwag skattings van 
ongeveer 7 tot 10 cm  

7 cm 4 mm 

 
5. Vra leerders om hulle liniale te gebruik om die regte lengte langs die geskatte lyne te 

trek. Vra by elke lyn (2 cm, 8 cm, ens.) hoeveel van hulle skattings naby die werklike 
lengte van die lyn was. Maak ’n ophef van hulle suksesse! 
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Aanbiedingsriglyne 
Indien moontlik, probeer om ’n bouersmaatband in die hande te kry. Hierdie maatbande is 
gewoonlik 5 m lank, en is van ’n metaalstrook gemaak wat in ’n netjiese plastiekhouer 
oprol. U kan dit by enige ysterwarewinkel kry en hulle kos ongeveer R30 tot R70 elk. Doen 
navraag by die vakhoof of skoolhoof oor die skool se Wiskundebegroting. Die maatband 
kan oor en oor gebruik word, ook op die skoolgrond. (Let wel: Moenie die maatband tot 
verby die 5 m-merk trek nie, want dit kan die veertjie beskadig.)  

As u nie ’n bouersmaatband in die hande kan kry nie, vra dan van die leerders om u te 
help om ’n “maattou” te maak: 

Gebruik ’n liniaal en meet en merk met korreksievloeistof (afwasbaar!) ’n lengte van 1 m 
op ’n tafel. Lê dan die tou langs daardie “lyn”. Maak ’n knoop by die een punt; dit is die  
0-merk. Sit nou die knoop op die begin van die lyn en sit ’n vinger op die ander punt, die  
1 m-merk. Maak daar ook ’n knoop. Maak seker dat die lengte tussen die twee knope 
werklik 1 m is. Herhaal nou die aksie: meet 1 m vanaf die laaste knoop en maak die 
volgende knoop. Nou is daar drie knope. Hulle dui die posisies 0 m, 1 m en 2 m aan. Gaan 
voort en maak knope by 3 m, 4 m, 5 m, tot by 10 m. (U het ’n lang stuk tou nodig!)  

Wys hierdie 10 m-maattou aan leerders op die dag van die les. Vra hulle waar u ’n merk 
moet maak wat 0,5 m aandui. Gebruik ’n viltpen om die merk in die middel tussen die  
0 m-knoop en die 1 m-knoop te maak. Hulle sal gou sien dat ’n mens ook merke by 1,5 m;  
2,5 m; 3,5 m, ens. kan maak.  

In vraag 6 vra u leerders dan om die breedte van die klaskamer en die hoogte van die deur 
te skat. Gebruik die maattou om hierdie lengtes te meet. Laat hulle nog lengtes of afstande 
langer as 2 m meet. Sodoende moet hulle langer afstande in meter skat. Dit sal hulle ook 
aanmoedig om nie net die laaste getalle, byvoorbeeld 66 cm, af te lees nie, maar om te dink 
oor hoeveel meter voor die gemerkte intervalle kom. 

Vir vraag 9 het u werklik genoeg maatbande vir die klas nodig, maar as u net die maattou 
het, kan u dit hier ook goed gebruik. Leerders sal gou sien dat die spasie tussen die 1 m- en 
0,5 m-merke so groot is dat daar nie altyd ’n betroubare meting kan plaasvind nie. Die 
antwoord sal iets wees soos: “Die klas is tussen 7 m en 7,5 m breed.” Vra leerders hoe hulle 
’n noukeuriger lesing kan kry. Hulle sal self met die antwoord kom dat hulle meer merke 
moet maak – by  0,1 m;  0,2 m;  0,3 m;  0,4 m, ens. 
 

Antwoorde 
6. Leerders se skattings sal verskil; in vraag 8 kan hulle hul skattings met ’n 

meetinstrument kontroleer. 

7. (a) Bouersmaatband of maatband 

 (b) Bouersmaatband of klikwiel (c)   Maatband  

 (d) Maatband (e) Liniaal  (f)   Liniaal  

8. (a) en (b)   Leerders se eie praktiese werk    
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Antwoorde 
9. (a), (c), (d)   Leerders se skattings en metings sal verskil. 

(b) Leerders se skattings sal verskil; breedte van handboek: ongeveer 16 cm en 8 mm 

10. (a) Leerders se eie praktiese werk  (b) Leerders se eie skattings 

 

4.3 Herlei eenhede 

Wiskundige notas 
Leerders kan die herleidingsfaktore (omsettingsfaktore) memoriseer. Maar soos alles wat 
uit die kop geleer word, gaan hulle soms ’n herleidingsfaktor vergeet en ’n verkeerde een 
gebruik. Dit sal beter wees as hulle die verwantskap tussen die metrieke eenhede verstaan. 
Kyk die tabel op bladsy 143 in die Leerderboek. 

Aanbiedingsriglyne 

kilometer hektometer dekameter meter desimeter sentimeter millimeter 

   1 5
10  =  11

2  = 1,5 

(150 ÷ 10 ÷ 10 = 1,5) 
 150 

 

 
Leerders kan ’n tabel soos dié hier bo gebruik om herleidings te doen. Hulle maak só: 

• Hulle skryf die getal onder die gegewe eenheid en merk na watter eenheid hulle gaan 
herlei. Byvoorbeeld, om 150 cm na meter te herlei, skryf hulle die 150 in die 
sentimeterkolom en maak ’n merkie (’n klein kolletjie of kruisie) in die meterkolom.  

• As hulle van ’n eenheid van ’n laer mag na ’n eenheid van ’n hoër mag herlei, deel 
hulle elke keer deur 10 om na die volgende kolom wat ’n hoër mag aandui, te beweeg. 
Dus, hierbo deel hulle 150 deur 10 en dan weer deur 10 om by meter uit te kom.  

• As hulle van ’n eenheid met ’n hoër mag na ’n eenheid met ’n laer mag herlei, 
vermenigvuldig hulle elke keer met 10 soos hulle kolom vir kolom na die kolom van 
die laer mag beweeg. Dus, in hierdie voorbeeld vermenigvuldig hulle 1,5 m met 10 en 
weer met 10 om oor die twee kolomme by sentimeter uit te kom.  

Kyk bladsy 416 in die Bylaag vir ’n model wat gebruik kan word om herleiding tussen eenhede 
te onderrig, asook ’n geheuebrug wat leerders kan gebruik om die volgorde van al die lengte-
eenhede te onthou. 

Antwoorde 
1. (a) Deel deur 100  (b) Deel deur 10    (c) Deel deur 1 000 

 (d) 500 cm    (e) 60 mm     (f) 9 000 mm 

2. (a) 10 cm = 100 mm  (b) 300 mm = 30 cm   (c) 100 cm = 1 000 mm 

 (d) 20 mm = 2 cm  (e) 180 cm = 1 800 mm  (f) 600 mm = 60 cm   
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Notas oor vrae 
In hierdie eenheid kry leerders volop geleentheid om die herleiding van eenhede in te 
oefen. U kan dalk die vrae tussen klaswerk en werk vir ekstra oefening (bv. huiswerk) 
verdeel, sodat u genoeg tyd vir Afdelings 4.4 en 4.5 het. Een moontlikheid is om vrae 1, 2, 
5, 6, 9, 10 en 11 vir klaswerk te gebruik en die res as ekstra oefening. 
 

Antwoorde 

3. mm 20 50 30 180 90 40 100 1 000 130 540 430 4 300 

cm 2 5 3 18 9 4 10 100 13 54 43 430 
 
4. (a) 480 cm = 4 8

10 m (b) 560 mm = 56 cm 

 (c) 30 m = 3 000 cm (d) 20 m = 20 000 mm 

 (e) 300 mm = 30 cm (f) 750 mm = 34  m  
 

5. (a) mm 4 000 8 000 6 000 2 000 9 000 1 000 

 cm 400 800 600 200 900 100 

 m 4 8 6 2 9 1 
  

(b) mm 12 000 3 000 5 000 6 000 9 000 75 000 
 cm 1 200 300 500 600 900 7 500 
 m 12 3 5 6 9 75 
 
6. (a) 1 km = 1 000 m (b) 1 000 m = 1 km 

 (c) 20 km = 20 000 m (d) 3 500 m = 31
2  km 

 (e) 450 km = 450 000 m (f) 300 m = 3
10  km 

 

7. m 2 000 8 500 18 000 134 000 28 000 500 176 000 4 500 5 500 

 
km 2 

81
2 of  

8,5 
18 134 28 

1
2  176 4,5 

51
2 of  

5,5 
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Notas oor vrae 
Vraag 9 maak leerders vir vraag 10 gereed. Leerders sal dit nuttig vind om eers vrae 9(a), (b) 
en (c) te doen voordat hulle vraag 10 doen. 
 

Antwoorde 
8. (a) 5 892 m = 5 km en 892 m  (b) 17 056 m = 17 km en 56 m 

 (c) 8 331 m = 8 km en 331 m  (d) 23 451 m = 23 km en 451 m 

 (e) 2 003 m = 2 km en 3 m  (f) 100 400 cm = 1 km en 4 m 
9. (a) 1

2  m (b) 1
4  m  (c) 25 cm  

10. (a) 125 cm (b) 250 cm (c) 175 cm 

11. (a) 7 035 m (b) 8 m en 4 mm (c) 3 m en 8 cm en 2,5 mm 

 (d) 10 m en 40 cm (e) 36 m en 71 cm (f) 4 250 m 

12. Ja, maar net deur die lengtes na dieselfde eenheid te herlei. 
 
13. (a) 82 km en 894 m  (b) 19 km en 55 m  

 (c) 679 m en 38 cm  (d) 3 m en 6 cm en 7 mm 

 (e) 788 m en 29 cm  (f) 80 km en 757 m 

14. (a) 52 km en 894 m  (b) 55 m  

 (c) 668 m en 62 cm  (d) 2m en 47 cm en 3 mm 

 (e) 612 m en 21 cm  (f) 65 km en 757 m 

15. Leerders se metodes sal verskil.  

 (a) 121
2 m;  34 m;  643 cm;  870 mm     

 (b) 1,5 km;  1 230 m;  21 877 cm     

 (c) 521 027 m;  861 490 cm;  11
2  km;  0,5 km;  91 499 mm;  556 cm 

 (d) 25 km;  20 000 m;  150 000 cm     
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4.4 Afronding met meeteenhede 

Wiskundige notas 
Ons kan tot die naaste meeteenheid afrond, of ons kan tot die naaste veelvoud van ’n getal 
afrond, byvoorbeeld 5, 10, 100, 1 000. In hierdie eenheid word leerders gevra om op albei 
maniere af te rond. 

Meting is ’n nuttige konteks wat gebruik kan word om leerders tot begrip van afronding 
te lei. Dit is veral vrae soos “is dit nader aan . . . of is dit nader aan . . .” wat leerders help om 
afronding te verstaan. 
 

Aanbiedingsriglyne 
U behoort ’n aktiwiteit met die klas te doen om die eenvoudigste soort afronding te 
verduidelik. Gebruik u bordliniaal om ’n lyn ’n bietjie korter as ’n meter op die bord te trek. 
Die bordliniaal is in sentimeter gemerk, met langer merke by 0 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 
ens. Meet die lengte van die lyn. Kom ons sê dit is ongeveer 87 cm lank. Hou die 
bordliniaal langs die lyn en vra die klas: “Is die end van die lyn nader aan 80 cm of is dit 
nader aan 90 cm? Hierdie lyn, tot die naaste 10 cm, is 90 cm lank.” 

Kom ons sê u trek ’n ander lyn van 92 cm. Hou die bordliniaal langs die lyn en vra die 
klas: “Is die end van die lyn nader aan 90 cm of is dit nader aan 100 cm? Hierdie lyn, tot die 
naaste 10 cm, is 90 cm lank.”  

Nou wat dan as u nog ’n lyn wat 95 cm lank is, trek? Die getal 95 is halfpad tussen 90 en 
100. Verduidelik dat ons nou die reël gebruik dat as die afmeting halfpad tussen twee 
hoofmerke op die skaal is, ons opwaarts tot die volgende hoogste merk afrond. In hierdie 
voorbeeld rond ons 95 cm opwaarts af tot 100 cm. Dit is soos om 95 cm tot een hele meter 
af te rond. 

Vervolgens kan u die geskakeerde gedeelte gebruik om afronding te motiveer en te 
verduidelik. U kan ook hierdie getalle op ’n getallelyn of ’n maatband wys sodat leerders 
werklik kan sien aan watter veelvoud die getal die naaste is. 

Afronding tot die naaste 5 is nuut in graad 5. U sal waarskynlik tyd nodig hê om dit te 
verduidelik. 

Onderwysers gebruik soms ’n metode waarvolgens die mag waarheen afgerond word 
onderstreep word en die syfer wat daarop volg omkring word. Dit help nie leerders om die 
betekenis van afronding te verstaan nie. Dit is ook verwarrend wanneer leerders tot die 
naaste 5 moet afrond. Dit maak meer sin om leerders aan te moedig om aan “die naaste 
veelvoud” te dink. 
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Notas oor vrae 
In party van die subvrae in vraag 1 (naamlik b, d, e, f, h, i, j) moet leerders tussen eenhede 
herlei, of hulle moet ten minste ’n duidelike begrip van die verwantskap tussen die 
metrieke eenhede van meting hê.  

Vraag 2 fokus op afronding tot die naaste 5, wat nuut vir graad 5 is.  
 

Antwoorde 
1. (a) 20 cm (b) 100 cm  (c) 7 700 km  (d) 25 m 

 (e) 2 km (f) 3 cm (g) 10 km (h) 10 m 

 (i) 56 m (j) 2 m 
 
2. (a) 15 km (b) 45 cm (c) 55 cm (d) 300 km 

 (e) 25 mm (f) 90 cm (g) 600 mm (h) 15 m 

 (i) 510 m (j) 20 km 
 
3. (a) 1 750 km  (b) 1 100 km  (c) 363 100 km;  405 700 km 
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4.5 Probleemoplossing 

Wiskundige notas 
In hierdie probleme gaan leerders herleidings tussen eenhede doen, afrond, optel en aftrek, 
vermenigvuldig en deel. Hulle gaan ook met verhouding te doen kry. 
 

Antwoorde 
1. (a) 184 km en 3 m  

 (b) 39 km en 501 m 

 (c) Som van al die afgeronde afstande: 184 km, dus is die verskil 3 m. 

 (d) 66 km en 500 m 

2. (a) Slak seil 746 cm = 7 m en 46 cm 
Mossie hardloop 746 cm × 5 = 3 730 cm = 37 m en 30 cm 
Hen se afstand is 3 730 cm × 2 = 7 460 cm = 74 m en 60 cm 
Skotse terriër hardloop 746 cm × 36 = 26 856 cm = 268 m en 56 cm 

 (b) 7 m en 46 cm; 37 m en 30 cm; 74 m en 60 cm; 268 m en 56 cm  

 (c) 7 460 mm 

 (d) 156 m en 66 cm of 15 666 cm 

 (e) 38 792 cm = 387 m en 92 cm  
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Antwoorde   
2. (f) Slak: 745 cm; Mossie: 3 730 cm; Hen: 7 460 cm; Skotse terriër: 26 855 cm 

 (g) 1 492 cm = 14 m en 92 cm 
 

Notas oor vrae 
In vraag 5 is dit belangrik dat leerders die tekeninge maak. Dit is belangrik omdat hulle dan 
kan sien dat Nandi aan die begin en aan die einde van ’n ry kan plant. As sy aan die begin 
en die einde van ’n ry plant, kan sy 7 tamatieplantjies en 11 mieliepitte plant. As leerders 
5(b) in ’n getallesin vertaal, sal hulle 300 cm ÷ 50 cm = 6 kry, d.i. 6 tamatieplantjies; as 
hulle 5(c) in ’n getallesin vertaal, sal hulle 300 cm ÷ 30 cm = 10 kry, d.i. 10 mieliepitte. 
 

Antwoorde 
3. (a) 6 000 m (b) 7,5 km 

4. (a) 5 × 100 m = 500 m (b) 100 m te min  

5. (a) Leerders se tekeninge kan min of meer so lyk: 

 

 

 

 

 
(b) 7 tamatieplantjies. (Leerders hoef nie die afmetings aan te dui nie.)  

tamatieplantjies: 7  

 

 

 

(c) 11 mieliepitte. (Leerders hoef nie die afmetings aan te dui nie.) 

        mieliepitte: 11  
 

 

 

 

 (d) 4 rye  

 (e) 88 mieliepitte  

 (f) 70 tamatieplantjies 
	   

0 m 1 m 2 m 3 m 

0 m 1 m 2 m 3 m 

0 cm 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 250 cm 300 cm 

0 cm 30 cm 120 cm 150 cm 180 cm 210 cm 240 cm 270 cm 300 cm 60 cm 90 cm 
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Antwoorde  
5. (g) twee derdes (h) twee derdes 

6. (a) 37 mm + 33 mm = 70 mm (b) 87 cm + 13 cm = 1 m 

 (c) 155 m − 35 m = 120 m (d) 880 mm + 20 mm = 90 cm 

 (e) 7 500 m + 500 m = 8 km (f) 6 402 m + 3 598 m = 10 km 

 (g) 111
2  km − 21

2 km = 9 000 m (h) 1 554 cm + 46 cm = 16 m 
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Graad 5 Kwartaal 2 Eenheid 5    Heelgetalle: Vermenigvuldiging 
 

Oorsig van Leerderboek 

Afdelings in hierdie eenheid Inhoud Bladsye in Leerderboek 

5.1 Verfris jou geheue Hoofrekene 157 tot 158 

5.2 Werk met honderde Hoofrekene 159 tot 160 

5.3 Vermenigvuldig 3-syfergetalle met  
1-syfergetalle 

Die ontbind-en-saamstelmetode (afbreek-en-opboumetode) en 
woordprobleme  

161 

5.4 Vermenigvuldig 3-syfergetalle met  
2-syfergetalle 

Die ontbind-en-saamstelmetode en woordprobleme  162 tot 163 

5.5 Koers Inleiding tot die begrip koers 163 tot 165 

5.6 Verhouding Verhouding as ’n vergelyking tussen twee koerse 165 tot 166 
 

KABV-tydstoewysing 7 uur 

KABV-bladsyverwysings 14 tot 16 en 169 
 

Wiskundige agtergrond  

Vermenigvuldiging en deling is van toepassing in die volgende twee soorte 
situasies: 

Moontlike vrae 

•• Optellingsituasies, waar ’n hele hoeveelheid uit gelyke dele saamgestel is. 
 Voorbeeld: ’n Besending suiker is verpak in ’n getal pakke met dieselfde massa. 

 Situasies soos hierdie kan só met ’n getallesin beskryf word: 
  getal dele × grootte van elke deel = totale hoeveelheid, of 
  getal dele × waarde van elke deel = totale waarde.  

 Die “waarde van elke deel” word soms die koers genoem.  
 Die getal dele kan ’n heelgetal of ’n breuk wees. 

• 430 pakke suiker het ’n massa van 400 g elk.  
 Hoeveel suiker is dit altesaam? (430 × 400) 
• 1 200 kg suiker is in pakke van 400 g elk verpak.  
 Hoeveel pakke is dit? (1 200 ÷ 400, groepering) 
• 1 200 kg suiker is in 400 ewe groot pakke verpak.  
 Hoeveel suiker is in elke pak? (1 200 ÷ 400, verdeling) 

•• Vermenigvuldigingsituasies, waarin een hoeveelheid gesien kan word as 
’n vergroting (“strekking”) of verkleining (“krimping”) van ’n ander situasie. 

 Voorbeeld: ’n Skaaltekening van ’n gebou.  

 Situasies soos hierdie kan só met ’n getallesin beskryf word: 
  grootte van een voorwerp × skaalfaktor (verhouding) = grootte van 

 ander voorwerp 

• ’n Huis is 20 keer so hoog soos die tekening van die huis op die 
bouplan. 

 –   Hoe hoog is die huis as die tekening 9 cm hoog is? (20 × 9)  
–   Hoe hoog is die tekening as die huis 240 cm hoog is? (240 ÷ 20) 

• Die hoogte van die tekening van ’n huis is 15 cm en die werklike huis 
 is 240 cm hoog. Hoeveel keer so groot soos die tekening is die huis? 
 (Die huis is 240 ÷ 15 = 16 keer so groot soos die tekening.) 
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5.1 Verfris jou geheue	 

Aanbiedingsriglyne 
Verduidelik aan leerders dat vraag 1 aan hulle die geleentheid bied om hulle kennis oor 
vermenigvuldiging te toets op die gebied:  

   1-syfergetal × veelvoud van 10. 

Meer spesifiek bied vraag 1 vir leerders die geleentheid om te sien watter vermenig-
vuldigingsfeite in die gebied hulle nie goed ken nie. Hulle moet daardie feite neerskryf 
sodat hulle later daaraan kan werk.  

U kan onderrigtyd bespaar deur kopieë van die bladsy, soos voorsien op bladsy 419 in die 
Bylaag, te maak. Leerders kan dan die antwoorde invul wat hulle vinnig kan gee, en dié 
waarmee hulle probleme het, oorslaan. 
 

Antwoorde 
30 × 8 = 240  30 × 10 = 300  30 × 2 = 60   30 × 5 = 150     

70 × 7 = 490  70 × 8 = 560  70 × 10 = 700   70 × 2 = 140     

80 × 6 = 480  80 × 7 = 560  80 × 8 = 640   80 × 10 = 800     

50 × 4 = 200  50 × 6 = 300  50 × 7 = 350   50 × 8 = 400     

20 × 9 = 180  20 × 4 = 80  20 × 6 = 120   20 × 7 = 140     

90 × 3 = 270  90 × 9 = 810  90 × 4 = 360   90 × 6 = 540     

60 × 5 = 300  60 × 3 = 180  60 × 9 = 540   60 × 4 = 240     

40 × 2 = 80  40 × 5 = 200  40 × 3 = 120   40 × 9 = 360     

10 × 10 = 100  10 × 2 = 20  10 × 5 = 50   10 × 3 = 30     

30 × 3 = 90  30 × 9 = 270  30 × 4 = 120   30 × 6 = 180  30 × 7 = 210 

70 × 5 = 350  70 × 3 = 210  70 × 9 = 630   70 × 4 = 280  70 × 6 = 420 

80 × 2 = 160  80 × 5 = 400  80 × 3 = 240   80 × 9 = 720  80 × 4 = 320 

50 × 10 = 500  50 × 2 = 100  50 × 5 = 250   50 × 3 = 150  50 × 9 = 450 

20 × 8 = 160  20 × 10 = 200  20 × 2 = 40   20 × 5 = 100  20 × 3 = 60 

90 × 7 = 630  90 × 8 = 720  90 × 10 = 900   90 × 2 = 180  90 × 5 = 450 

60 × 6 = 360  60 × 7 = 420  60 × 8 = 480   60 × 10 = 600  60 × 2 = 120 

40 × 4 = 160  40 × 6 = 240  40 × 7 = 280   40 × 8 = 320  40 × 10 = 400 

10 × 9 = 90  10 × 4 = 40  10 × 6 = 60   10 × 7 = 70  10 × 8 = 80 
   



WISKUNDE GRAAD 5 ONDERWYSERSGIDS   [KWARTAAL 2] 172	

Kritiese kennis en vaardighede 
Sonder vaardigheid in die weergee van vermenigvuldigingsfeite vir 1-syfergetalle en 
veelvoude van 10, 100 en 1 000, kan leerders nie vermenigvuldiging met veelsyfer- 
heelgetalle vinnig en akkuraat genoeg doen om van enige waarde te wees nie. 
 

Aanbiedingsriglyne 
Vaardigheid in die weergee van basiese getallefeite berus daarop dat ten minste ’n klompie 
getallefeite geleer word en op die vermoë om feite wat vergeet is, op te bou uit dit wat 
onthou is. Verduidelik dit aan leerders.  

Om tyd te bespaar, kan u die tabel op bladsy 420 van die Bylaag fotokopieer. 

Demonstreer hoe nuwe feite uit bekende feite opgebou kan word. Gebruik die voorbeeld 
in die geskakeerde gedeelte en ander voorbeelde van u eie keuse.  
 

Antwoorde 
2. Leerders werk die antwoorde uit op die vrae wat uit vraag 1 oorgestaan het. 

3. Leerders skryf slegs hulle antwoorde uit vraag 2 in die gegewe tabel. 

 
× 2 4 8 3 6 5 10 9 7 

 
10 20 40 80 30 60 50 100 90 70 

 
50 100 200 400 150 300 250 500 450 350 

 
90 180 360 720 270 540 450 900 810 630 

 
80 160 320 640 240 480 400 800 720 560 

 
40 80 160 320 120 240 200 400 360 280 

 
20 40 80 160 60 120 100 200 180 140 

 
30 60 120 240 90 180 150 300 270 210 

 
60 120 240 480 180 360 300 600 540 420 

 
70 140 280 560 210 420 350 700 630 490 
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5.2 Werk met honderde 

Aanbiedingsriglyne 
Die doel van hierdie afdeling is om vaardigheid in die “maak” van vermenigvuldigingsfeite 
vir veelvoude van 10 en 100 te ontwikkel. Hoewel die truuk om nulle te tel, byvoorbeeld 
om die antwoord van 30 × 40 te kry deur twee nulle by die antwoord 12 vir 3 × 4 te sit, 
handig is, is dit belangrik dat leerders ook die vermenigvuldigingsfeite vir veelvoude van 
10 en 100 ken. 

Die vrae is opgestel om leerders geleentheid te gee om sodanige begrip te ontwikkel. 
 

Antwoorde 
1. (a) 24   (b) 240 

2. Verdubbel 600 ® 1 200 en verdubbel weer ® 2 400 

 Mlungisi is reg. 

3. 2 400 

4. (a) 600   (b) 40 

5. Al twee is reg. 

6. 24 000   
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Aanbiedingsriglyne 
Vrae 7 en 8 het ten doel om leerders te help om ’n idee van die grootte van veelvoude van 
10, 100, 1 000, 10 000 en 100 000 te kry, en hoe hulle met mekaar verband hou. Om die 
kwaliteit van leerders se betrokkenheid te verhoog, kan u ’n skets van vraag 7(a) op die 
bord maak en leerders vra om voor te stel hoe u die skets moet verander sodat dit vrae 7(b) 
en (c) voorstel: 

 

As leerders ’n bietjie probleme met vraag 8 ondervind, kan u voorstel dat hulle gedeeltes 
van die stelling in simbole skryf. Soos byvoorbeeld vraag 8(b): 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

So ’n voorstelling kan dalk leerders se denke oor die betekenis van die stelling 
ondersteun, byvoorbeeld: 

 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

  tien tiene = een honderd      tien tiene = een honderd, ens. 
 

Antwoorde 
7. (a) 100 (b) 1 000 (c) 10 000 

 (d) 300 (e) 700 (f) 7 000 

8. (a) Waar (b) Onwaar (c) Waar  

 (d) Waar (e) Waar (f) Waar 

9. 100 × 583 = 100 × 500 + 100 × 80 + 100 × 3 = 50 000 + 8 000 + 300 

10. 100 × 6 = 600 100 × 60 = 6 000 200 × 60 = 12 000 

 400 × 60 = 24 000 60 × 300 = 18 000 30 × 600 = 18 000 

 50 × 700 = 35 000 400 × 80 = 32 000 900 × 4 = 3 600 

 40 × 900 = 36 000 70 × 900 = 63 000 8 × 700 = 5 600  

 600 × 70 = 42 000 30 × 900 = 27 000 700 × 40 = 28 000 
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5.3 Vermenigvuldig 3-syfergetalle met 1-syfergetalle 

Aanbiedingsriglyne 
Doen die voorbeeld in die geskakeerde gedeelte op die bord, en moontlik een of twee meer. 
Beklemtoon die strategie om die enkele “moeilike” produk (347 × 8) met die som van drie 
“maklike” produkte te vervang (300 × 8, 40 × 8 en 7 × 8). 
 

Notas oor vrae 
Leerders kan dalk vraag 5 uitdagend vind. Die vraag is met opset gestel om leerders uit te 
daag om die gegewe getalle te interpreteer.  

Tydens elke voedingsessie kry die 8 bokke saam 8 × 375 ml melk, d.i. 3 000 ml of 3 ℓ. Jane 
het daarom elke dag 4 × 3 ℓ = 12 ℓ nodig. 

Party leerders sal dit anders uitwerk en sal die produk van ’n 2-syfer- en ’n 3-syfergetal 
moet uitwerk:  

  Om 8 bokke 4 keer per dag te voer, is 4 × 8 = 32 keer teen 375 ml per voeding,  
  dus 32 × 375 ml.  

As leerders wat so gewerk het probleme met die vermenigvuldiging het, kan u voorstel dat 
hulle eers moet uitwerk hoeveel melk tydens een voedingsessie vir 8 bokke nodig is.  
 

Antwoorde 
1. (a) 3 941 (b) 2 268  

 (c) 3 258 (d) 4 984  

 (e) 2 442 (f) 4 710  

 (g) 2 556 (h) 3 451 

 (i) 4 696 (j) 2 792  

 (k) 3 346 (l) 7 264 

2. 1 666 kamers 

3. 1 248 gaste 

4. 5 193 sakkies water 

5. 12 ℓ 

6. R1 251 

7. 7 kg 
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5.4 Vermenigvuldig 3-syfergetalle met 2-syfergetalle  

Aanbiedingsriglyne 
Leerders het reeds in Kwartaal 1 ’n 2-syfergetal met ’n 3-syfergetal vermenigvuldig. Dit 
behoort voldoende te wees om een of twee voorbeelde op die bord te demonstreer, 
byvoorbeeld 67 × 547 en 56 × 884, voordat leerders met vraag 1 begin en verder werk. 
 

Notas oor vrae 
Om vraag 4 vinnig te kan doen, moet ’n mens oplet dat 177 die helfte van 354 is. Dit is 
onwaarskynlik dat al die leerders in die klas dit op hulle eie sal raaksien. Nadat hulle ’n 
tydjie aan vraag 4 gewerk het, kan u vra wat die helfte van 354 is, en noem dat die vraag 
maklik word as hulle daardie antwoord ken. 
 

Antwoorde 

1. 300 × 80 + 40 × 80 + 7 × 80 + 300 × 4 + 40 × 4 + 7 × 4 

 = 24 000 + 3 200 + 560 + 1 200 + 160 + 28  

 = 29 148 

2. 80 × 300 + 80 × 40 + 80 × 7 + 4 × 300 + 4 × 40 + 4 × 7  

= 24 000 + 3 200 + 560 + 1 200 + 160 + 28 

= 29 148 

3. (a) 29 184 (b) 20 992  

 (c) 15 708 (d) 23 464 

 (e) 32 121 (f) 21 252  

 (g) 45 402 (h) 18 434 

 (i) 18 408 (j) 34 146  

 (k) 16 704 (l) 22 816 

4. 177 is die helfte van 354, daarom moet die antwoord die helfte wees van 18 408 kg, 

naamlik 9 204 kg. 

5. R29 296 

6. 6 096 gloeilampe 

7. (a) 18 564 aarbeiplantjies   

 (b) 22 320 flessies 
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Antwoorde 
8. (a) 576 balle  (b) R7 488 
 
 

5.5 Koers 

Wiskundige notas 
’n Koers beskryf hoeveel een hoeveelheid (bv. geld) ooreenstem met een eenheid van ’n 
ander hoeveelheid (bv. volume petrol). R10,40 kan byvoorbeeld ooreenstem met 1 ℓ petrol. 
Ander voorbeelde van koers is spoed (die afstand wat ooreenstem met ’n eenheid van tyd), 
dosisse (hoeveelheid medisyne wat ooreenstem met ’n eenheid van liggaamsmassa), 
belasting (hoeveelheid belasting wat ooreenstem met R1 000 inkomste) en toonhoogte 
(getal vibrasies wat ooreenstem met ’n eenheid van tyd). 

Enige koerssituasie kan voorgestel word deur ’n getallesin van die vorm: 

  hoeveelheid × koers = totaal 

Byvoorbeeld, as ’n resep 5 g sout vir elke kg boontjies voorskryf, is die getallesin:  

  massa boontjies in kg × 5 = massa sout in g  

In die geval van koste en koers kan die getallesin uitgedruk word as: 

  hoeveelheid × eenheidkoste = totale koste 

In die geval van spoed kan die getallesin uitgedruk word as:  

  tydsduur × spoed = afstand afgelê 
 

Moontlike wanbegrippe 
Leerders kan maklik die wanbegrip vorm dat koers altyd konstant is. Dit kan hulle daarvan 
weerhou om suksesvol met situasies wat veranderlike koerse behels, om te gaan. Die 
vermoë daartoe word juis belangrik in die hoër grade. Die tromspeelsituasie wat hier as 
inleidende konteks gebruik word, en vraag 2 op die volgende bladsy, is spesifiek opgestel 
om leerders op ’n vroeë stadium aan veranderlike koerse bloot te stel. 
 

Aanbiedingsriglyne 
Vra leerders se kommentaar op die verskil tussen Salmon en Rashid se tromslanery nadat 
hulle die tabel in vraag 2 voltooi het. U kan die term “veranderlike koers” hier gebruik om 
tussen Rashid en Salmon se tromslanery te onderskei. 
 

Antwoorde 
1. 18 slae 
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Notas oor vrae 
Die eerste drie dele van vraag 4 demonstreer drie verskillende soorte vrae wat ten opsigte 
van ’n situasie wat ’n konstante koers behels, gevra kan word.  

In vraag 4(a) is die koers en die tydsduur gegee. Die totale getal slae moet uitgewerk word: 

   5 × 8 = totale getal slae 

In vraag 4(b) is die tydsduur en totale getal slae gegee, en moet die koers uitgewerk word: 

   3 × koers = 36 slae 

In vraag 4(c) is die koers en die getal slae gegee, en die tydsduur moet uitgewerk word: 

   tydsduur × 8 = 32 slae 
 

Aanbiedingsriglyne 
Om leerders te help wat probleme met vrae 4(b) en (c) het, kan u aan hulle voorstel dat 
hulle vir hulself moet uitmaak wat in elkeen van vrae 4(a), (b) en (c) bekend is en wat 
onbekend is. Hulle kan ’n tabel soos hier onder trek en dit voltooi voordat hulle probeer 
om vrae (b) en (c) te beantwoord: 
 

 Tyd gespeel Koers Getal slae 
Vraag 4(a) 5 minute 8 slae per minuut onbekend 
Vraag 4(b)    
Vraag 4(c)    

 
Nadat leerders vraag 4 voltooi het, kan u vir hulle wys hoe die verskillende vrae deur 
getallesinne soos dié hier bo voorgestel kan word. Weerstaan die versoeking om die 
getallesinne te wys voordat leerders eers self met die vrae geworstel het. Om die 
getallesinne te sien, kan hulle dalk van die geleentheid ontneem om te leer om verbale 
beskrywings van situasies te interpreteer. 
 

Antwoorde  
 
2.  Eerste 

minuut 
Tweede 
minuut  

Derde 
minuut 

Vierde 
minuut  

 Salmon 6 6 6 6 

 Rashid 14 19 26 32 
 
3. Nee 

4. (a) 40 keer      (b) Teen ’n koers van 12 slae per minuut. 

 (c) 4 minute      (d) 60 keer 

5. (a) 222 tamaties (b) 400 tamaties    
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Antwoorde 
5. (c) 6 uur 

 

 

5.6 Verhouding 

Wiskundige notas 
Hoeveelhede kan op twee maniere vergelyk word: 

• Deur die verskil te gee: hoeveel een hoeveelheid meer is as ’n ander. Byvoorbeeld: 
“Susan verdien elke maand R24 000 meer as William.” 

• Deur die verhouding te gee: waarmee een hoeveelheid vermenigvuldig moet 
word om die ander hoeveelheid te kry. Byvoorbeeld: “Susan verdien elke maand 
drie keer soveel soos William.” 

Beide verskil en verhouding word gebruik om twee hoeveelhede van dieselfde soort te 
vergelyk. Daar is verhoudings in verskillende soorte situasies, waarvan ’n hele paar in 
Kwartaal 4 Eenheid 5 behandel word.  

In hierdie eenheid word die begrip verhouding bekendgestel deur twee koerse te 
vergelyk. 
 

Aanbiedingsriglyne 
Vrae 1 tot 7 voorsien leerders van verskeie geleenthede om twee hoeveelhede te vergelyk, 
naamlik die verskillende konstante koerse waarteen Salmon en Rashid hulle tromme slaan. 

Die term “verhouding” word eers gebruik nadat leerders hierdie vrae gedoen het (op  
bl. 166 van die Leerderboek). 
 

Antwoorde 
3. Teen ’n koers van 30 slae per minuut 

4. (a) 150 keer  

 (b) 30 keer 
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Aanbiedingsriglyne 
Leerders se vergelyking van die twee tromslaankoerse kulmineer in die voltooiing van die 
tabel in vraag 6. 

Nadat leerders vraag 7 voltooi het, kan u die klas vra: “Slaan Rashid sy trom vyf keer soveel 
soos Salmon?” Nadenke en bespreking van hierdie vraag behoort leerders te help om die 
idee van ’n konstante verhouding tussen die twee tromslaankoerse te begryp. 
 

Antwoorde 
5. (a) 90 keer 

 (b) 24 keer 
 
6. Getal slae op die 

klein trom 30 60 90 120 150 180 210 240 

 Getal slae op die 
groot trom 6 12 18 24 30 36 42 48 

 
7. (a) 60 keer (b) 150 keer (c) 45 keer (d) 5 keer 

8. (a) Die verhouding van Isak se treë tot Benjamin se treë is 12 tot 20 of 3 tot 5. 

 (b) 10 treë 

 (c) 18 treë  
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Graad 5 Kwartaal 2 Eenheid 6   Eienskappe van driedimensionele voorwerpe  
 

Oorsig van Leerderboek 

Afdelings in hierdie eenheid Inhoud Bladsye in Leerderboek 

6.1 Plat en geboë oppervlakke op 3D 
voorwerpe 

’n Oorsig van die oppervlakke van 3D voorwerpe 167 tot 168 

6.2 Maak silinders en keëls Maak silinders en keëls uit papier  169 tot 171 

6.3 Maak prismas en piramides Maak prismas en piramides uit papier  172 tot 175 
 

KABV-tydstoewysing 6 uur 

KABV-bladsyverwysings 23 en 170 tot 171 
 

Wiskundige agtergrond  
Silinders en prismas is baie eenders. Enige silinder en enige prisma het twee identiese plat oppervlakke, oftewel vlakke, op hulle ente. ’n Silinder het net een 
ander oppervlak en dit is geboë, terwyl al die ander oppervlakke van ’n prisma plat is –  hulle is reghoeke. 
 
Keëls en piramides het ’n plat oppervlak by een ent (die basis) en ’n spits punt (soos ’n skerpgemaakte potlood) teenoor die basis. ’n Keël het een geboë 
oppervlak tussen die plat (ronde) basis en die spits punt, terwyl ’n piramide een plat driehoekige oppervlak vir elke sy van die veelhoekige (poligonale) basis 
het. 
 

Benodighede 
Baie modelle en/of werklike voorbeelde van prismas, piramides, silinders en keëls uit die daaglikse lewe; papier, skêr en kleeflint 
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6.1 Plat en geboë oppervlakke op 3D voorwerpe  

Aanbiedingsriglyne 
Indien moontlik, voorsien baie werklike voorbeelde asook modelle van prismas, piramides, 
silinders en keëls. Die beste manier vir leerders om te begin om behoorlik tussen die vier 
tipes voorwerpe te onderskei, is om soveel as moontlik van hierdie voorwerpe byderhand 
te hê, en om die voorwerpe in die vier kategorieë te groepeer. Maak seker dat leerders hulle 
klassifikasie kan regverdig deur na die hoofkenmerke wat op die vorige bladsy van hierdie 
Onderwysersgids genoem is, te verwys. 
 

Moontlike wanbegrippe 
Party leerders verwar die vier soorte voorwerpe omdat die eiesoortige eienskappe van die 
voorwerpe nog nie by hulle vasgelê is nie. Dit kan wees as gevolg van onervarendheid, te 
min blootstelling, of omdat hulle nie op die belangrike eienskappe – naamlik spits punt of 
nie, geboë oppervlakke of veelhoekige (poligonale) vlakke – konsentreer nie. Wees daarop 
bedag dat party leerders dalk net met die name deurmekaarraak, deur byvoorbeeld 
“piramide” te sê as hulle “prisma” bedoel. 
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Aanbiedingsriglyne 
Nadat leerders die vrae op hulle eie voltooi en die antwoorde neergeskryf het, kan hulle dit 
in klein groepies vergelyk. 
 

Antwoorde 
1. Bergfoto: drie silindriese berge met keëlvormige kruine 

Windmeulfoto: driehoekige piramide as die raamwerk vir die windmeul en ’n 
silindriese dam 

 Foto van mierleeuvanggat: keëlvormige gat 

 Hutfoto:  silindriese gebou, keëlvormige dak 

 Kerkfoto: piramiedvormige dak op ’n vierkantige basis 

 Pypfoto:  silinder 

2. en 3  Leerders se eie werk 

4. Waarskynlik ja, maar die antwoord berus op die werklike klaskamer. 
 

Aanbiedingsriglyne 
Dit is die moeite werd om leerders te leer om ’n skets van ’n silinder soos vanuit ’n skuins 
hoek gesien, te maak.  
 
Stap 1: Teken die sirkelvormige rand van een ent van 

die silinder soos ’n mens dit skuins van die kant sal sien. 
 
Stap 2: Trek twee lyne om die 
“lyf” van die silinder te wys.  

 
Stap 3: Voeg by wat jy 
van die rand by die ander 
ent van die silinder kan 
sien. 

 

 

Of jy kan begin deur die twee reguit lyne van die “lyf”, en dan die krommes van die ente te 
teken. 

 

Eers        dan 

 

 
 
’n Mens kan ’n prisma met ’n reghoekige basis, of selfs ’n meer ingewikkelde basis soos ’n  
seshoek (heksagoon), op dieselfde manier teken.   
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6.2 Maak silinders en keëls  

Aanbiedingsriglyne 
Laat leerders soveel tyd as moontlik toe om die eienskappe van keëls en silinders te ontdek. 
Dit is baie belangrik dat die voorwerpe nie slegs “dinge wat benoem moet word” is nie, 
maar eerder voorwerpe met spesifieke eienskappe. 

Demonstreer hoe om ’n buis te rol en laat leerders dan hulle eie buise rol. 

Dit kan vir leerders ’n uitdaging wees om ’n gesnyde 
silinder (vraag 3) te teken. Laat hulle ten minste 5 minute 
lank daarmee sukkel voordat u hulp aanbied. Party leerders 
sal redelike tekeninge soos hier op regterhand kan maak. 

 

’n Mens kan ’n beter tekening van ’n gesnyde silinder maak deur verskillende kort silinders 
te teken: 

 

          dan 
 
 

Die silindriese snye kan nader aan mekaar geteken word: 

 

          dan 

 

 

Die geboë oppervlakke kan ingekleur word om ’n beter 
prentjie van die gesnyde silinder te kry: 
 
 

Antwoorde 
1. Leerders se eie praktiese werk 

2. (a) Ronde vorm    

 

 

 

 

 (b) Ja, die twee ente is dieselfde. 

3. Die skywe sal ook silinders wees. Kyk die sketse hier bo.    
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Aanbiedingsriglyne 
Leerders sal dit beslis makliker vind as u eers vraag 4 demonstreer. Dit sal egter groot 
waarde hê as hulle op hulle eie die uitdaging aanvaar om sin van die foto’s te maak en die 
stappe wat in die foto’s geïllustreer is, kan uitvoer. Dit is ’n geleentheid om hulle grafiese 
geletterdheid te ontwikkel.  
 

Antwoorde 
4. Leerders se eie praktiese werk 

5. (a) Nee 

 (b) Nee 

 (c) Hier is ’n paar dinge wat leerders dalk kan noem: 

  Die ente van silinders is dieselfde terwyl die ente van keëls verskil. 

’n Silinder het twee identiese ente terwyl ’n keël een plat ent en een spits punt het.  

Van die kant gesien is die vorm van ’n silinder reghoekig terwyl die vorm van ’n 
keël driehoekig is. 
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Aanbiedingsriglyne 
Verduidelik aan leerders dat die prente in vraag 6 ’n bepaalde manier waarop silinders en 
keëls in kleiner skywe gesny kan word, wys. Dit kom ooreen met die manier waarop ’n 
brood normaalweg in snye gesny word: 

 

 

 

 

 

 

 

Wiskundige notas 
Die snye van ’n silinder word ronde skywe genoem. Elke sny  
van ’n keël word ’n afgeknotte keël genoem.   

Vraag 7 is belangrik omdat dit leerders uitdaag om die  
ooreenkomste en verskille tussen die vier soorte voorwerpe  
te ondersoek. Hierdie ooreenkomste en verskille kom na vore as ’n mens aan die 
oppervlakke (geboë of plat) tussen die twee ente van elke voorwerp dink, en aan die ente 
(een spits en een plat ent, of twee identiese plat ente). 
 

Antwoorde 
6. Die snye van ’n silinder is weer silinders met gelyke breedte. Slegs een sny van ’n keël is 

weer ’n keël, die ander snye het nie ’n gepunte ent nie en hulle breedtes verskil.  

7. (a) Die entoppervlakke van prismas en silinders is dieselfde, maar dit is nie waar vir 
die ente van keëls en piramides nie. 

 (b) Prismas en piramides het vierkantige, reghoekige of driehoekige basisse; silinders 
en keëls het ronde basisse. 

 

Verrykingsaktiwiteit 
Vra leerders om ’n afgeknotte piramide uit papier te maak. 
  

 

Afgeknotte keël 
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6.3 Maak prismas en piramides  

Aanbiedingsriglyne 
Laat leerders weer eens soveel tyd as moontlik toe om die eienskappe van piramides en 
prismas te ontdek: die voorwerpe is nie slegs dinge-om-te-benoem nie, maar eerder 
voorwerpe met spesifieke eienskappe. 

Die verwantskappe tussen silinders en prismas, en tussen keëls en piramides behoort 
duidelik te word uit die manier waarop leerders gevra word om silinders in prismas, en 
keëls in piramides te vou. Die vouproses verander die geboë rante van die plat (oop) ente 
van die keëls en silinders in die poligonale (veelhoekige) ente van piramides en prismas. 
Net so word die geboë oppervlakke van ’n keël of ’n silinder in ’n plat oppervlak gevou. In 
die geval van piramides is dit driehoeke en by prismas is dit reghoeke. Maak seker dat u 
hierdie verwantskappe saam met u leerders ondersoek. 
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Aanbiedingsriglyne 
Vrae 1 tot 4 is opgestel om die begrip van die “vlak” van ’n 3D voorwerp te ontwikkel en te 
vorm. Dit is belangrik dat u deel het aan leerders se aktiwiteite. Wanneer hulle klaar is met 
vraag 1 kan u aan hulle verduidelik dat hulle in die volgende aktiwiteit (d.i. vraag 2) 
stukkies papier gaan knip wat gebruik kan word om die oop ente te bedek. 
 

Antwoorde 
1. (a) tot (c)   Leerders se eie praktiese werk 

2. Leerders se eie werk 

3. 4 reghoekige stukke en 2 vierkantige stukke papier 

4. (a) 5 vlakke 

 (b) 3 reghoekige vlakke en twee driehoekige vlakke 
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Aanbiedingsriglyne 
Leerders kan vraag 7 tuis as ’n projek doen. 
 

Antwoorde 
5. (a) 7 vlakke 

 (b) 5 reghoekige vlakke en 2 vyfhoekige vlakke 

6. 6 reghoekige vlakke en 2 seshoekige vlakke 

7. Leerders se eie praktiese werk 
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Antwoorde 
8. Leerders se eie sketse: 1 vierkant en 4 driehoeke 

9. (a) Vyfhoekige prisma 

 (b) Vyfhoekige piramide 

 (c) Driehoekige piramide 

 (d) Reghoekige prisma 

 (e) Vierkantige prisma of kubus 
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Graad 5 Kwartaal 2 Eenheid 7 Meetkundige patrone 
 

Oorsig van Leerderboek 

Afdelings in hierdie eenheid Inhoud Bladsye in Leerderboek 

7.1 Maak patrone Herbesoek die grondslae van slimtel 176 

7.2 Van prente na tabelle Ontwikkel, organiseer en veralgemeen data 177 

7.3 Brei patrone uit Van reëls na tabelle 178 

7.4 Gebruik patrone om probleme op te los Vergelyk verskillende rangskikkings 179 tot 180 
 

KABV-tydstoewysing 4 uur 

KABV-bladsyverwysings 20 en 173 tot 175 
 

Terwyl dit geleenthede vir die ontwikkeling van die begrip van patrone skep, dra die voortsetting van rye en voltooiing van tabelle volgens ’n patroon ook tot 
die ontwikkeling van die Hoofrekene-afdeling van die KABV by. 
 

Wiskundige agtergrond 
Die benadering in hierdie eenheid is nie om die werk oor meetkundige patrone tot numeriese patrone in tabelle te vereenvoudig nie – dit ook – maar om op die 
visuele aspekte van meetkundige voorstellings te kapitaliseer as ’n metode om reëls te vind wat op die struktuur van die meetkundige figure gebaseer is. 
 
Dit impliseer dat u leerders moet help om nie die aantal kolletjies in ’n figuur een vir een te tel nie, maar om “slimtel” te gebruik deur gepaste groter, 
herhalende eenhede te vind. Dan behoort leerders ook nie net die groter eenhede te tel nie, maar moet eerder die numeriese uitdrukking (rekenplan of 
reël) neerskryf wat die getal kolletjies beskryf. Dit is baie belangrik dat leerders leer om nie ’n numeriese uitdrukking dadelik te bereken nie. Dit is nodig om 
eers die struktuur van die uitdrukking as ’n voorwerp te ontleed, en om die struktuur en nie die getalle nie, te veralgemeen. 
 
Om ’n algemene reël vir die patroon te vind vereis ’n tweede vlak van patroonherkenning, naamlik om die struktuur in ’n reeks numeriese uitdrukkings te 
herken: wat bly onveranderd (is konstant) en wat verander (is veranderlik). Die proses word hier onder gedemonstreer:  
 

                • • • • •          
          • • • •   •    •          
     • • •   •   •   •    •          
 • •   •  •   •   •   •    •          
 • •   • • •   • • • •   • • • • •          
                                 Vierkant   1 Vierkant   2   Vierkant   3              Vierkant   4          

     V1 = 4×1  V2 = 4×2     V3 = 4×3                V4 = 4×4             V100 = 4×100  
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7.1 Maak patrone 

Aanbiedingsriglyne 
Ons stel voor dat u hierdie eerste wiskundige patroonaktiwiteit vir die klas aanbied en die 
vrae interaktief met insette en bespreking deur leerders oplos. 

Herinner hulle, en illustreer dit, dat die hoofidee nie is om een vir een te tel nie, maar om 
“slimtel” te gebruik, d.i. om groter herhalende eenhede te identifiseer. Dan moet hulle ook 
nie die eenhede tel nie, maar ’n rekenplan neerskryf. Ons illustreer dit vir vraag 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Dit is belangrik dat leerders in die 9 by 7-randpatroon “sien” dat daar 

• in die lengte 9 blou en 8 swart driehoeke is en 

• in die breedte 7 blou en 6 swart driehoeke is. 

Ons kan nou ons rekenplan neerskryf: 

• Rekenplan vir die getal blou driehoeke:  2×9 + 2×7 of    2×(9+7) 

• Rekenplan vir die getal swart driehoeke: 2×8 + 2×6 of   2×(8+6) 

• Rekenplan vir die totaal:     2×6 + 2×7 + 2×8 + 2×9 of   2×(6+7+8+9) 

Let op dat vir al die verskillende groottes van hierdie randpatroon daar altyd een minder 
swart driehoek as blou driehoeke in die lengte is, en een minder swart driehoek as blou 
driehoeke in die breedte. 

Antwoorde 
1. Blou:  32;  Swart:  28;  Totaal:  60 

2. (a) Blou: 2×(12+10) = 44 Swart: 2×(11+9) = 40 Totaal: 2×(9+10+11+12) = 84 

 (b) Blou: 2×(15+10) = 50 Swart: 2×(14+9) = 46 Totaal: 2×(9+10+14+15) = 96 

 (c) Blou: 2×(20+15) = 70 Swart: 2×(19+14) = 66 Totaal: 2×(14+15+19+20) = 136 

   

7 blou driehoeke 
6 swart driehoeke  

9 blou driehoeke 
8 swart driehoeke 
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7.2 Van prente na tabelle 

Aanbiedingsriglyne 
Na hulle ondervinding met die manier van dink wat in die vorige afdeling gebruik is, 
behoort u nou leerders aan te moedig om voort te gaan met “slimtel” en om struktuur te 
gebruik in plaas van tel. 

Gee aan leerders die geleentheid om hulle metodes te verduidelik en van mekaar te leer. 
Die meeste leerders behoort die benadering wat hier onder uiteengesit is, te kan gebruik. 
Hulle kan dalk ook die verduideliking volg van wat ander leerders “sien” en hoe hulle wat 
hulle “sien” met rekenplanne beskryf. 

Let op dat daar by vraag 4 ’n rekenplan vir die totale getal driehoeke in die patroon gegee 
moet word. 

 
 

 

Lengte   1 Lengte   2 Lengte   3 Lengte   4 
 
Swart: 2×1 

Blou: 2×2 

Totaal: 2×(1+2) 

Swart: 2×2 

Blou: 2×3 

Totaal: 2×(2+3) 

Swart: 2×3 

Blou: 2×4 

Totaal: 2×(3+4) 

Swart: 2×4 

Blou: 2×5 

Totaal: 2×(4+5) 
 

Antwoorde 
1. (a) Lengte 5:  5 swart driehoeke onder en 5 bo, en 6 blou driehoeke onder en 6 bo. 

 (b)   (c) 22 

 

 

2. (a) Lengte 50:  50 swart driehoeke onder en 50 swart driehoeke bo, en  
2×51 blou driehoeke. 

 (b) Getal driehoeke in Lengte 50 = 2×50 + 2×51 = 202 of 2×(50 + 51) = 202 
 
3. Lengte 1 2 3 4 5 6 7 60 

 Getal swart driehoeke 2 4 6 8 10 12 14 120 

 Getal blou driehoeke 4 6 8 10 12 14 16 122 

 Totale getal driehoeke 6 10 14 18 22 26 30 242 
  
4. 1, 2, 3, 4, 20  −  × 4 − + 2 ®  6, 10, 14, 18, 82  
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7.3 Brei patrone uit 

Aanbiedingsriglyne 
Hierdie afdeling is nogal uitdagend. Ons stel voor dat al die leerders vraag 1 doen, maar dit 
is nie nodig dat al die leerders al die vrae moet voltooi nie. Dit is belangriker om ’n deeglike 
bespreking van die oplossing van vraag 1 te hê. 

Antwoorde 

1. (a) Grootte 1 2 3 4 5 6 30 
 Getal pers teëls 2 4 6 8 10 12 60 
 Getal wit teëls 10 14 18 22 26 30 126 
 Totale getal teëls 12 18 24 30 36 42 186 
  

 (b) Horisontale patroon:  Getal pers teëls: 2 teëls by vorige getal gevoeg 

        Getal wit teëls:  4 teëls by vorige getal gevoeg 

        Totale getal teëls: 6 teëls by vorige getal gevoeg  

  Vertikale patroon:  Getal pers teëls: Grootte-nommer × 2 

        Getal wit teëls:  Grootte-nommer × 4 + 6 

        Totale getal teëls: Grootte-nommer × 6 + 6 

2. (a) Grootte 1 2 3 4 5 6 30 
 Getal pers teëls 2 4 6 8 10 12 60 
 Getal wit teëls 10 17 24 31 38 45 213 
 Totale getal teëls 12 21 30 39 48 57 273 
 

 (b) Horisontale patroon:   Pers: +2 teëls     Wit: +7 teëls     Totaal: +9 teëls 

  Vertikale patroon:  Pers:  Grootte-nommer × 2 

        Wit:  Grootte-nommer × 7 + 3 

        Totaal: Grootte-nommer × 9 + 3 

3. (a) Grootte 1 2 3 4 5 6 30 
 Getal pers teëls 4 8 12 16 20 24 120 
 Getal wit teëls 12 20 28 36 44 52 244 
 Totale getal teëls 16 28 40 52 64 76 364 
 

 (b) Horisontale patroon:  Pers: +4 teëls      Wit: +8 teëls     Totaal: +12 teëls 

  Vertikale patroon:  Pers:  Grootte-nommer × 4 

        Wit:  Grootte-nommer × 8 + 4 

        Totaal: Grootte-nommer × 12 + 4  
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7.4 Gebruik patrone om probleme op te los  

Aanbiedingsriglyne 
Hierdie is ’n interessante patroon uit die alledaagse lewe. Dit mag tyd neem, maar as 
leerders dit eers snap, behoort dit nie moeilik te wees nie. Dit is egter belangrik dat al die 
leerders al vier probleme oplos ten einde ’n begrip vir struktuur te ontwikkel. 
 

Wiskundige notas 
Om die getal mense by ’n groot getal tafels te bereken, is dit nuttig om ’n rekenplan vir 
elkeen van Planne 1 tot 4 te ontwikkel. 

Weer eens, dit is nie werklik moeilike werk nie. Dit is beslis nie meer uitdagend as om die 
omtrek van die figure (met die mense as “sye” of sylengtes) uit te werk nie! 

Die manier om struktuur te “sien” is om te verstaan dat ons in Figuur 4 ’n eenheid van 4 
probeer sien; in Figuur 3 probeer ons om op dieselfde manier ’n eenheid van 3 te sien; in 
Figuur 2 probeer ons om ’n eenheid van 2 te sien, ens., soos hier vir Plan 1 geïllustreer is:  
 

 J    J J    J J J    J J J J  

J  J  J   J  J    J  J     J 
 J    J J    J J J    J J J J  

1  tafel  2  tafels  3  tafels  4  tafels  
 

 2×1 + 2 

       3 bo, 3 onder plus 2 

        2×2 + 2                2×3 + 2 

      4 bo, 4 onder, plus 2 

        4 + 4 + 2 = 2×4 + 2 
 
Die uitdaging is dan om die struktuur te veralgemeen sodat ons maklik kan uitwerk 
hoeveel mense byvoorbeeld by 15 klein tafels kan sit: 

  T1 = 2×1 + 2 

  T2 = 2×2 + 2 

  T3 = 2×3 + 2 

  T4 = 2×4 + 2 
  ⁞ 

   Dus, T15 = 2×15 + 2 

Die voorstelling van die rekenplan as ’n vloeidiagram help ons ook om onbekende 
invoerwaardes te bepaal deur inverse (omgekeerde) bewerkings in omgekeerde orde te 
gebruik, byvoorbeeld: 
 

           ?   − × 2 − + 2 ® 46 

        22 ¬  ÷ 2 − − 2 −  46  
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Hier is kortliks die denke om die reël vir Plan 3 met behulp van ’n visuele struktuur 
(voorstelling) te vind: 
 

 J    J J    J J J    T1 = 2×1 + 4 
J  J  J   J  J    J   T2 = 2×2 + 4 
J  J  J   J  J    J   T3 = 2×3 + 4 

 J    J J    J J J    T4 = 2×4 + 4 

 1  tafel  2  tafels  3  tafels  
    ⁞	

2×1 + 4         2×2 + 4             2×3 + 4  Dus T15 = 2×15 + 4 

Antwoorde 
1. (a) Daar kan 2 mense teenoor mekaar by elke vierkantige tafel sit, plus 1 persoon by 

elke koppenent van die gekombineerde ry tafels (die “lang tafel”). 

 (b) 1, 2, 3, 4, 5, 15, 22   − × 2 − + 2 ®  4, 6, 8, 10, 12, 32, 46 
 

(c) Getal tafels 1 2 3 4 5 15 22 
 Getal mense 4 6 8 10 12 32 46 

 
2. (a) By elke tafel kan daar 2 mense aan die koppenente sit, en 6 mense kan by die 

ander twee sye van die gekombineerde ry tafels sit. 

 (b) 1, 2, 3, 4, 5, 15, 20   − × 2 − + 6 ®  8, 10, 12, 14, 16, 36, 46 
 

(c) Getal tafels 1 2 3 4 5 15 20 
 Getal mense 8 10 12 14 16 36 46 

 
3. (a) By elke tafel kan daar 2 mense aan die koppenente sit, en 4 mense kan by die 

ander twee sye van die gekombineerde ry tafels sit. 

 (b) 1, 2, 3, 4, 5, 15, 21   − × 2 − + 4 ®  6, 8, 10, 12, 14, 34, 46 
 

(c) Getal tafels 1 2 3 4 5 15 21 
 Getal mense 6 8 10 12 14 34 46 

 
4. (a) By elke tafel kan 4 mense teenoor mekaar sit, plus 1 mens aan elke koppenent van 

die gekombineerde ry tafels. 

 (b) 1, 2, 3, 4, 5, 15, 11   − × 4 − + 2 ®  6, 10, 14, 18, 22, 62, 46 
 

(c) Getal tafels 1 2 3 4 5 15 11 
 Getal mense 6 10 14 18 22 62 46 

 
5. Plan 4 
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Graad 5 Kwartaal 2 Eenheid 8 Simmetrie 
 

Oorsig van Leerderboek 

Afdelings in hierdie eenheid Inhoud Bladsye in Leerderboek 

8.1 Teken simmetriese figure Identifiseer simmetrielyne en voltooi simmetriese tekeninge 181 tot 182 

8.2 Bepaal die simmetrielyne Identifiseer simmetrielyne; bepaal simmetries geplaaste punte 183 tot 184 

8.3 Beweeg figure om simmetriese patrone 
te vorm 

Identifiseer simmetrie wat ontstaan deur die beweging van ’n vorm op 
verskillende maniere, en identifiseer die afwesigheid van simmetrie 

185 tot 186 

 

KABV-tydstoewysing 2 uur 

KABV-bladsyverwysings 24 en 175 
 

Wiskundige agtergrond  
Simmetrie ontstaan wanneer ’n vorm of ontwerp lyk asof dit uit twee “spieëlbeelde” bestaan. Dit beteken dat ’n reguit lyn, die simmetrielyn of simmetrie-as 
genoem, op so ’n manier deur die vorm of ontwerp getrek kan word dat, as ons dit op die lyn vou, elke lyn en punt aan die een kant van die lyn sonder 
uitsonderings bo-op sy “tweeling” aan die ander kant van die lyn sal lê. Party vorms het twee of meer simmetrielyne.  
 
Simmetrie is ’n intuïtiewe begrip wat ’n belangrike rol in kuns en ontwerp speel, soos aan die begin van hierdie eenheid uitgewys word. Daarop volg ’n meer 
formele blik op simmetrie – die simmetrie van punte. Dit ontwikkel die ruimtelike vaardigheid om simmetrie te “sien”. In die laaste afdeling moet leerders 
simmetrie en die afwesigheid van simmetrie in ’n verskeidenheid saamgestelde vorms identifiseer. 
 
Hierdie vierhoek het geen 
simmetrie nie. 

Hierdie vierhoek het slegs 
een simmetrielyn.  

Hierdie vierhoek het 
twee simmetrielyne. 

Hierdie vierhoek het vier 
simmetrielyne. 

Al die lyne wat deur die middelpunt 
van ’n sirkel loop is simmetrielyne. 
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8.1 Teken simmetriese figure  

Aanbiedingsriglyne 
Die doel van vraag 1 is om leerders simmetrie fisies te laat beleef deur simmetriese stelle 
bewegings met hulle hande te maak, of twee opeenvolgende stelle bewegings met dieselfde 
hand. Leerders sal dalk ’n paar keer moet probeer voordat hulle dit sal regkry. Laat hulle toe 
om hulle belewenisse met mekaar te deel. 

U kan ’n eenvoudige simmetriese figuur 
op die bord teken om te demonstreer wat 
leerders in vraag 1 moet doen. 

 

 

 

 

Nog ’n manier om leerders simmetrie te laat ervaar is om aan elke 
leerder ’n stuk karton of stewige papier te gee wat as ’n gidsplaat 
vir die natrek van ’n figuur kan dien. 

Laat leerders die buitelyn van die gidsplaat natrek, dit dan 
optel, omkeer en weer neersit. Hulle moet probeer om dit in ’n 
posisie neer te sit wat simmetrie sal skep as die buitelyn weer 
nagetrek word, soos hier onder gewys. Laat leerders dan die 
simmetrielyn sonder ’n liniaal trek. (Noukeurigheid is nie nou belangrik nie, wel die 
vermoë om te visualiseer waar die simmetrielyn behoort te wees.) Let daarop dat die figuur 
wat hier onder met ’n stippellyn geteken is, nie ’n simmetriese patroon met die nagetrekte 
figuur links vorm nie – dit is afgeskuif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoorde 
1. Praktiese aktiwiteit 

2. Prente met ’n voulyn as simmetrie-as: (a), (c) 
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Aanbiedingsriglyne 
U kan A en C as voorbeelde op die bord doen. Teken die gegewe helftes van A en C, met 
kolletjies, voor die les op die bord oor. Maak seker dat u ook genoeg kolletjies vir die 
voltooing van A en C teken. 

Daar is kolletjiespapier in die Bylaag op bladsy 415. Dit is egter nie ’n noodsaaklikheid 
nie. Dit is amper net so goed om op lyntjiespapier te werk en sal steeds bydra om die idee 
van simmetrie te ontwikkel. 

Antwoorde 
3. (a) Leerders se eie werk 

 (b) 
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8.2 Bepaal die simmetrielyne  

Wiskundige notas 
Daar word op die uitdagings van die vorige afdeling gebou en leerders se individuele 
ruimtebegrip word hier verder uitgedaag. 
 

Antwoorde 
1. (a)       (b)    

 

 

 

 

 

 (c)       (d) 

 

 

 

 

 

  

 

2.  (a)       (b) 
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Antwoorde 
3.  (a)   (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (c)   (d) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 (e)    (f) 
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8.3 Beweeg figure om simmetriese patrone te vorm  

Aanbiedingsriglyne 
Die vrae in hierdie afdeling vereis van leerders om simmetrie en simmetrielyne te 
identifiseer (bv. vrae 1 en 2) sowel as die afwesigheid daarvan (vraag 3). Die afdeling 
maak sodoende voorsiening vir vaslegging en verfyning van die kennis wat leerders in 
Afdelings 8.1 en 8.2 bekom het. 

Dit bied ook ondervinding met die transformasies waarvan leerders in Kwartaal 3 
Eenheid 7 sal leer: translasies (vrae 1 tot 3), refleksies (vrae 4, 5 en 6(b)) en rotasies (vrae 4, 5 
en 6(c)). Dit word egter nie op hierdie stadium formeel onderrig nie, dus hoef leerders ook 
nie die name van die tipe transformasies te ken nie. Hulle moet slegs in hulle eie woorde 
kan beskryf hoe die seshoek (heksagoon) beweeg is om die herhalende ontwerp (patroon) 
in die onderskeie vrae te vorm. 

Die uitdruklike verwysings na transformasies in die wiskundige notas hier onder en op 
die volgende bladsy is slegs as agtergrondoriëntasie vir onderwysers bedoel. Die doel is nie 
dat dit op hierdie stadium met die leerders bespreek moet word nie. 
 

Wiskundige notas 
Wanneer ’n simmetriese vorm al langs die simmetrielyn geskuif word sonder om dit te 
draai, word die simmetrie herhaal en word ’n saamgestelde simmetriese patroon gevorm, 
soos in die ontwerpe in vrae 1 en 2. 

As ’n simmetriese voorwerp langs ’n ander lyn as die simmetrielyn geskuif word, 
ontstaan daar nie verdere simmetrie nie, soos by vraag 3 gewys word.  
 

Antwoorde 
1. (a) Die seshoek is 5 blokkies na regs beweeg. 

 (b) Die rooi lyn 

2. (a) Die seshoek is 4, dan 5, dan 6 blokkies na regs beweeg. 

 (b) Die rooi lyn  

 (c) Baie leerders kan dalk “ja” sê, wat verkeerd is. Laat leerders vraag 3 doen sodat 
hulle kan besef dat die skuif van ’n simmetriese figuur langs ’n reguit lyn nie 
noodwendig meer simmetrieë voortbring nie. 

3. (a) Die seshoek is 6 blokkies na regs en een blokkie afgeskuif. 

 (b) Geen 
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Wiskundige notas 
’n Simmetriese ontwerp word geskep as ’n vorm “omgekeer” of “oorgeklap” word. Die 
ontwerp in vraag 4(a) kan verkry word deur die seshoek oor die swart vertikale stippellyn 
oor te klap, dan oor die groen stippellyn en dan oor die blou stippellyn. 

Die simmetriese ontwerp in vraag 4(a) kan ook verkry word deur die simmetriese seshoek 
deur 180° om die snypunt van die verlengde simmetrie-as (die rooi stippellyn) en die 
vertikale stippellyne te draai (roteer). 
 

Antwoorde 
4. (a) Die seshoek kan na regs oorgeklap word, en weer, en weer. Leerders kan dalk ander 

woorde gebruik.  
Die patroon kan ook verkry word deur ’n halwe draai van die seshoek, om die punt 
waar die horisontale en vertikale stippellyne sny/kruis. 

 (b) Die rooi, swart, groen en blou lyne 

 (c) Die swart en blou lyne 
 
5. (a) Die seshoek kan regs en af geskuif word en dan na regs oorgeklap word. Of dit kan 

halfpad om die punte waar die horisontale en vertikale stippellyne kruis, gedraai 
word. 

 (b) Nie een nie 
 
6. (a) Geen simmetrieë nie 

 

 

 (b) Die groep van vier seshoeke is 
simmetries om die groen 
stippellyn.  
Die twee seshoeke op 
linkerhand is simmetries om 
die swart stippellyn, en die 
twee seshoeke aan die 
regterkant is simmetries om 
die blou stippellyn. 

 

 (c) Geen simmetrieë nie  
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Graad 5 Kwartaal 2 Eenheid 9       Heelgetalle: Deling 
 

Oorsig van Leerderboek 

Afdelings in hierdie eenheid Inhoud Bladsye in Leerderboek 

9.1 Bou vermenigvuldigingskennis vir deling Hoofrekene 187 tot 188 

9.2 Gebruik vermenigvuldigingsfeite as jy deel Breek getalle af en bou hulle op 189 tot 190 

9.3 Kry antwoorde op praktiese vrae Los probleme deur deling op 191 tot 192 

9.4 Vermenigvuldig en deel Konteksvrae oor vermenigvuldiging en deling, insluitend verhouding  193 tot 195 
 

KABV-tydstoewysing 8 uur 

KABV-bladsyverwysings 14 tot 16 en 176 tot 177 
 

Wiskundige agtergrond 
Deling word in drie verskillende soorte situasies gebruik: 

• Situasies waar ’n hoeveelheid in ’n gegewe getal dele van ’n onbekende gelyke grootte verdeel word. Dus, ’n situasie waar die getal gelyke dele 
bekend is, maar die grootte van elke deel onbekend is.  

• Situasies waar die hoeveelheid in ’n onbekende getal dele van ’n gegewe gelyke grootte verdeel word. Dus, ’n situasie waar die getal gelyke dele 
onbekend is, maar die grootte van elke deel bekend is. 

• Skaalsituasies waar twee hoeveelhede van dieselfde soort vergelyk word in terme van hulle verhouding, nie die verskil tussen die twee hoeveelhede 
nie. 

 
Die eerste stap in deling is om te skat waarmee die deler vermenigvuldig moet word om by ’n antwoord kleiner as die deeltal uit te kom.  

Byvoorbeeld, wanneer ’n mens 6 247 ÷ 87 bereken, kan jy skat dat 50 × 87 kleiner sal wees as 6 247. 

Aangesien 50 × 87 = 4 350 (helfte van 100 × 87, wat 8 700 is), is dit in die geval hier bo ’n goeie skatting.  
 
Die volgende stap kan nou wees 20 × 87 = 1 740, wat lei na 70 × 87 = 4 350 + 1 740 = 6 090, wat reeds naby 6 247 is.  

Jy kan 87 bytel om nog nader te kom: 71 × 87 = 6 090 + 87 = 6 177. 
 
Aangesien 6 247 − 6 177 = 70, is die antwoord 6 247 ÷ 87 = 71 res 70.  

Dit kan ook uitgedruk word deur 6 247 = 71 × 87 + 70 te skryf.  
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9.1 Bou vermenigvuldigingskennis vir deling 

Aanbiedingsriglyne 
Die eerste stap in deling met veelsyfergetalle is om ’n skatting te maak wat as ’n beginpunt 
kan dien (kyk “Wiskundige agtergrond” op die vorige bladsy). Daarom voorsien vrae 1 en 2 
leerders van geleenthede om hulle skattingsvaardighede te versterk. 

U kan die les begin deur leerders te vra om vrae 1(a)–(h) en 2(a)–(j) deeglik te lees en dan 
hulle geskatte antwoorde neer te skryf. Die skatting van antwoorde sal leerders help om 
daarop te konsentreer om die gegewe situasies te verstaan, wat ’n noodsaaklike element 
van probleemoplossing is. Vra hulle dan om hulle antwoorde te kontroleer deur te 
vermenigvuldig. Stel voor dat hulle hul skatting aanpas soos hulle deur die vrae werk. 
 

Antwoorde 
In vrae 1 en 2 kan daar soms meer as een oplossing wees. Oorweeg leerders se antwoorde. 

1. (a) 475; 476; 477; 478; 479 (b) 317; 318; 319 

 (c) 238; 239 (d) 190; 191 

 (e) 159 (f) 136; 137 

 (g) 119 (h) 106 

2. (a) 95; 96 (b) 87; 88 

 (c) 80 (d) 74 

 (e) 68; 69 (f) 64  

 (g) 60 (h) 56; 57 

 (i) 53 (j) 50; 51 

3. (a) 460 (b) 860  

 (c) 680 (d) 1 110 
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Aanbiedingsriglyne 
Wanneer leerders met vraag 4 begin, kan u voorstel dat hulle soos by vrae 1 en 2 skattings 
maak en dan hulle antwoorde kontroleer deur te vermenigvuldig. Hulle kan dalk raaksien 
dat die antwoorde in vraag 3 hulle kan help om die antwoorde vir vraag 4 vinnig te kry. 
Dit is goed so. 
 

Antwoorde 
4. (a) 23   (b) 20 

 (c) 20   (d) 43 

5. (a) 460 + 115 = 575  (b) 575 

 (c) 690 + 92 = 782  (d) 782 
 

Notas oor vrae 
Vraag 6 demonstreer (soos vrae 3 en 4) die verband tussen vermenigvuldiging en deling, 
maar op ’n ander manier. 

Dus, in vraag 6(a) kan leerders dalk sê 18 × 24 = 432 of 24 × 18 = 432.  

In vraag 6(b) weet leerders dat die getal ringe nie vermeerder of verminder is nie,  
dus: 432 ÷ 12 = 36. Dit beteken dat 12 × 36 = 432. Dit impliseer dat Nathi die ringe in 36 rye 
van 12 ringe elk sal herrangskik.  
 

Antwoorde 
6. (a) 432 (b) 36 (c) 54 (d) 48 

7. 30 

8. 20 
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9.2 Gebruik vermenigvuldigingsfeite as jy deel 

Aanbiedingsriglyne  
Die kontekste wat in Situasies A en B beskryf is, kan as platform vir leerders gebruik word 
om hulle kennis van deling met veelsyfergetalle te versterk. Om dit te laat gebeur, is dit 
uiters belangrik dat leerders die kontekste oordink. Om hulle te help om dit te doen, kan u 
’n boks klas toe bring. Sê aan leerders dat u 24 appels in die boks wil sit. Vra leerders om te 
skat hoeveel sulke bokse met 24 appels elk uit 774 appels volgepak kan word. Laat hulle hul 
skattings neerskryf. 

Om leerders te help om Situasie B te oordink, kan u sê dat u wil hê dat 24 van hulle elkeen 
’n paar appels moet huis toe neem. Sê dat daar 774 appels beskikbaar is, en vra hulle om te 
skat hoeveel appels elkeen van die gelukkige leerders sal kan huis toe neem as hulle die 
appels gelykop tussen hulle verdeel. Laat hulle hul skattings neerskryf. 

Vra nou leerders hoeveel 24 × 2 is, dan hoeveel 24 × 10 is, asook 24 × 20 en 24 × 30. Maak 
seker dat die antwoorde reg is en skryf al die antwoorde in die volgende vorm neer: 
24 × 2 = 48, 24 × 10 = 240, ens. (Dit word somtyds ’n leidraadbord (clue board) genoem.) 

Herinner leerders weer aan Situasies A en B en die skattings wat hulle neergeskryf het. Stel 
voor dat hulle die vermenigvuldigingsfeite wat hulle pas vir 24 neergeskryf het, gebruik om 
hulle skattings vir Situasies A en B te kontroleer en aan te pas. Eers daarna kan hulle met 
vraag 1 begin. 
 

Antwoorde 
1. Situasie A:  

24 × 30 = 720 en 24 × 2 = 48, dus 24 × 32 = 720 + 48 = 768 
774 − 768 = 6 
Dus sal daar 32 bokse nodig wees (en daar sal 6 los appels oorbly). 

 Situasie B:  
Elke huishouding kan 32 appels kry (en daar sal 6 los appels oorbly). 

 

Aanbiedingsriglyne 
Laat leerders Situasies C en D op eie stoom aanpak. Hulle hoef nie die geskakeerde gedeelte 
boaan bladsy 190 van die Leerderboek te lees nie. 
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Aanbiedingsriglyne 
As dit lyk asof leerders nie koers kry met Situasies C en D nie, kan u hulle vra om ’n paar 
vermenigvuldigingsfeite vir 27 neer te skryf, soos hulle met 24 gedoen het. Dan kan hulle 
kyk of hierdie feite hulle kan help om goeie skattings vir Situasies C en D te maak. 

Die woord “res” is nie ’n nuwe term nie, maar party leerders kan dalk onkundig wees oor 
die woord en sy implikasies. Dus is dit belangrik om dit te verduidelik en met ’n 
eenvoudige voorbeeld te demonstreer, byvoorbeeld:  

 25 ÷ 4 = 6 res 1. Hier verstaan ’n mens dat 4 × 6 + 1 = 25.  

 Die hoeveelheid wat oorbly nadat deling plaasgevind het, word die res genoem. 
 

Antwoorde 
2. 10 × 33 = 330 en dubbel 330 is 660 (dus 20 × 33 = 660) 

 Die helfte van 330 is 5 × 33 = 165  

 660 + 165 = 825 (Dit is 25 × 33) 

 825 + 33 = 858 (Dit is 26 × 33) 

 870 − 858 = 12 

 Antwoord: 870 ÷ 33 = 26 res 12 

3. (a) 22 res 9 (b) 8 res 1 (c) 32 res 12 (d) 7 res 2 
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9.3 Kry antwoorde op praktiese vrae 

Notas oor vrae 
Vraag 1 is opgestel om leerders wat nog nie ’n sterk begrip van deling het nie, te 
ondersteun. 

(Leerders wat deling wel goed begryp kan 24 × 16 = 384 vinnig bereken en voortgaan om 
nog 16 bokse by te sit om die totaal tot by 384 + 384 = 768 te kry, en dan ’n kleiner getal 
bokse bysit. Anders kan hulle 20 bokse (480 blikkies) by die eerste 384 blikkies sit om by 
864 blikkies te kom, en dan 5 bokse (helfte van 10) bytel om by 864 + 120 = 984 uit te kom. 
Daaruit kan hulle sien dat om by 1 000 blikkies uit te kom, ’n totaal van 26 bokse bygevoeg 
moet word en daar sal 8 blikkies oorbly. Leerders wat dit op hulle eie kan bereken kan op 
hulle eie aangaan met vraag 2 en die volgende vrae.) 

Vraag 1 is met opset ontwerp om verstaan te word as: “Hoeveel groepe van 24 blikkies 
moet by 16 × 24 gesit word om 1 000 blikkies te maak?” As leerders nie vinnig vorder nie, 
kan u hulle vra hoeveel bokse daar reeds is, en om te bereken hoeveel blikkies daar in 
hierdie bokse is. As leerders dit kan doen maar dan vashaak, kan u hulle vra hoeveel 
blikkies hulle in totaal sal hê as hulle nog 20 bokse bysit. 

Nadat al die leerders by die antwoord vir vraag 1 (26 bokse plus ’n boks met 16 blikkies) 
uitgekom het, kan u daarop wys dat hulle eintlik 616 ÷ 24 bereken het en by die antwoord 
25 res 16 uitgekom het. Beklemtoon die feit dat hulle vermenigvuldig (en opgetel) het om 
’n delingprobleem te doen, en stel voor dat hulle dit weer doen as hulle vrae 2, 3 en 4 
aanpak.  
 

Antwoorde 
1. 1 000 − 384 = 616 meer blikkies  

616 = 25 × 24 + 16, dus 25 bokse met 24 blikkies en 1 boks met 16 blikkies is nodig. 

 Alternatief: 1 000 ÷ 24 = 41 bokse res 16 “los blikkies”  
41 bokse − 16 bokse = 25 vol bokse, dus 25 bokse + 16 los blikkies is nodig. 

2. (a) 1 000 = 23 × 43 + 11, wat beteken 23 vragmotors met 43 sakke elk en 1 vrag van  
11 sakke. 

 (b) 500 = 11 × 43 + 27, wat beteken 11 vragmotors met 43 sakke elk en 1 vrag van  
27 sakke. 

3. (a) 17 hoenders (b) 8 hoenders (c) 10 hoenders (d) 18 hoenders 

4. 851 = 23 × 37, wat beteken 37 bome in elke ry.  
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Notas oor vrae 
Die oplossings vir vraag 6 gee aan leerders die geleentheid om te leer dat hoeveelhede nie 
noodwendig altyd in gelyke dele verdeel word nie (soos in vraag 5).  
 

Antwoorde 
5. Totale getal leerders is 76 + (68 + 68) + 59 + 74 = 345. 

345 ÷ 5 = 69  
Daar sal 69 leerders op elke bus wees. 

6. Leerders se antwoorde sal verskil.  

 (a) Drie voorbeelde:  

  634 = 8 × 75 + 34, wat beteken 8 busse met 75 leerders en 1 bus met 34 leerders. 

  634 = 4 × 80 + 3 × 85 + 1 × 59, wat beteken 4 busse met 80 leerders, 3 busse met 
 85 leerders en 1 bus met 59 leerders.  

  634 = 89 + 87 + 85 + 84 + 80 + 75 + 74 + 60, wat beteken ’n verskillende getal  
 leerders op elkeen van die nege busse. 

 (b) Drie voorbeelde:  

  634 = 8 × 70 + 1 × 74 ® 8 busse met 70 leerders en 1 bus met 74 leerders 

  634 = 8 × 71 + 1 × 66 ® 8 busse met 71 leerders en 1 bus met 66 leerders 

  634 = 8 × 72 + 1 × 58 ® 8 busse met 72 leerders en 1 bus met 58 leerders 

 (c) Een voorbeeld: 

  634 = 5 × 71 + 3 × 69 + 1 × 72 ® 5 busse met 71 leerders, 3 busse met 69 leerders  
 en 1 bus met 72 leerders 

7. Dit sal nie werk om net na die gegewe pryse van busse te kyk en dan gevolgtrekkings te 
maak nie. Leerders moet eers die getal busse per opsie vasstel deur 832 leerders met die 
getal sitplekke in elke soort bus te deel. Die kwosiënt moet met die hoeveelheid wat in 
die opsie gegee is, vermenigvuldig word.  

 Opsie A:  832 ÷ 23 = 36 res 4, dus 37 busse is nodig.  
   37 busse sal 37 × R210 = R7 770 kos. 

 Opsie B:  832 ÷ 92 = 9 res 4, dus 10 busse is nodig. 
   10 busse sal 10 × R828 = R8 280 kos. 

 Opsie A is die goedkoper opsie.   

 



WISKUNDE GRAAD 5 ONDERWYSERSGIDS   [KWARTAAL 2] 211	

9.4 Vermenigvuldig en deel 

Wiskundige notas 
Hierdie afdeling bied aan leerders geleenthede om bewus te word van konstante 
verhoudings tussen hoeveelhede. Dit word  vanaf vraag 7 beklemtoon. 
 

Aanbiedingsriglyne 
Dit is uiters belangrik dat leerders hulle van die struktuur van Thandi se kralemat vergewis. 
Om daarvan seker te maak, kan u hulle vra om die krale in elke kleur te tel voordat hulle 
aan die vrae begin werk. Die getalle is: 

 7 blou krale  14 geel krale  21 groen krale  28 rooi krale 

 35 pienk krale 42 bruin krale 

Vrae 1 tot 6 behels slegs vermenigvuldiging en deling. 
 

Antwoorde 
1. Leerders kan dit op verskillende maniere aanpak. 

 Party leerders kan dalk sien: 7 × 21 = 147 krale.  

 Ander kan dalk sien: 7 + 14 + 21 + 28 + 35 + 42 = 147 krale. 

2. 1 260 rooi krale 

3. (a) 21 matte; 15 krale oor  (b) 147   (c) 588 

4. (a) 19 matte; 2 krale oor   (b) 399   (c) 665 

5. (a) 322 geel krale    (b) 805 pienk krale 

6. 882 ÷ 147 = 6 matte, dus het sy die volgende krale gebruik: 

 42 blou krale  

 84 geel krale  

 126 groen krale  

 168 rooi krale  

 210 pienk krale  

 252 bruin krale 
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Aanbiedingsriglyne 
Die taalkonstruksie in vraag 7 gee die idee van verhouding. Daar is geen rede om die woord 
“verhouding” te gebruik voordat leerders nie die vraag voltooi het nie. 

Vraag 8 is meer uitdagend as vraag 7. Dit kan dalk nodig wees om vraag 8(a) met die klas 
te doen nadat leerders ’n rukkie op hulle eie probeer werk het. 
 

Antwoorde 
7. (a) Waar (b) Waar (c) Onwaar (d) Onwaar 

 (e) Onwaar (f) Waar (g) Waar 

8. (a) 2 tot 5 (b) 5 tot 2 (c) 4 tot 6 (of 2 tot 3) 

 (d) 1 tot 4 (e) 4 tot 1 
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Antwoorde 
9. (a) 60 geel krale 

 (b) 450 bruin krale 

 (c) 80 rooi krale 

10. 360 blou krale; 120 geel krale; 160 rooi krale 

11. Die verhoudings is dieselfde vir al drie matte:  

blou tot geel tot rooi tot groen tot pienk tot bruin 

5 tot 3 tot 4 tot 3 tot 4 tot 2 
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Graad 5 Kwartaal 3 Eenheid 1  Gewone breuke 
 

Oorsig van Leerderboek 

Afdelings in hierdie eenheid Inhoud Bladsye in Leerderboek 

1.1 Dele van heles en dele van groepe Besin weer oor twee betekenisse van breuke 199 tot 201 

1.2 Ekwivalente breuke Hersiening en konsolidasie van ekwivalente breuke 202 tot 203 

1.3 Dele van ’n meeteenheid ’n Derde betekenis van breuke, en verdere konsolidasie van ekwivalente 
breuke 

204 tot 205 

1.4 Kombineer, vergelyk en orden breuke Orden breuke deur hulle op ’n getallelyn te skryf 206 tot 207 

1.5 Bereken ’n breukdeel van ’n hoeveelheid Breukdele van heelgetalle 208 

1.6 Optelling en aftrekking van breuke Optelling en aftrekking van breuke, en onegte breuke 209 tot 210 
 

KABV-tydstoewysing 5 uur 

KABV-bladsyverwysings 17 en 180 tot 181 
 

Wiskundige agtergrond  
Breuke word vir verskillende doeleindes gebruik:  

• Hulle word gebruik om dele van heles te beskryf, byvoorbeeld: “5 agtstes van die vloer is geteël”. 

• Hulle word gebruik om dele van versamelings en hoeveelhede te beskryf. As daar byvoorbeeld 120 mense op ’n troue is en 72 van hulle is vroue, kan 
ons sê 3 vyfdes van die mense by die troue is vroue. As iemand sê: “Ek spandeer 3 tiendes van my inkomste aan behuising” en sy het ’n inkomste van 
R8 000, spandeer sy R2 400 aan behuising.  

• Hulle word as dele van meeteenhede gebruik, byvoorbeeld: “Die muur is 4 en 7 tiendes van ’n meter lank.” 
 
Hoewel twee getalsimbole gebruik word om ’n breuk in die gewone breuknotasie te skryf (5 agtstes word byvoorbeeld deur die simbool 58 voorgestel) is enige 

breuk een getal. Breuke lê tussen die heelgetalle op die getallelyn. 
 
Gemengde getalle kan op twee maniere opgetel en afgetrek word: 

• deur die gemengde getalle na onegte breuke te herlei 

• deur die heelgetaldele apart van die breukdele op te tel of af te trek. Een breuk word dan, waar nodig, by aftrekking deur ’n bruikbare ekwivalent 
vervang. 
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1.1 Dele van heles en dele van groepe  

Wiskundige notas 
Die begrip van breuke as breukdele van meeteenhede vorm die basis vir begrip van die 
desimale notasie (skryfwyse). Dit help om breuke as “getalle tussen heelgetalle”, wat ons op 
’n getallelyn kan voorstel, te sien. Desimale breuke word egter eers in graad 6 behandel. 
 

Aanbiedingsriglyne 
Laat leerders toe om breukname te bespreek en skep geleenthede waar hulle breukname 
behoorlik en voluit kan sê: 7

10  is 7 tiendes, nie “7 oor 10” nie. As u toelaat dat leerders 

breuke op laasgenoemde manier beskryf, loop u gevaar om die wanvoorstelling te onderrig 
dat ’n breuk een heelgetal oor ’n ander heelgetal is. Dit is nie. Maak seker dat leerders die 
verskil tussen die teller en die noemer ken. Die noemer dui die soort breukdeel, wat afhang 
van die getal gelyke dele waarin die voorwerp of eenheid verdeel is, aan.  

As ons ’n getal, soos byvoorbeeld 5 agtstes, gebruik om in meter aan te dui hoe lank ’n 
sekere stuk tou is, dink ons aan ’n meter as ’n lengte wat in agt gelyke dele verdeel is. Die 
tou is so lank soos vyf van daardie dele. 

Deur seker te maak dat leerders die breukname reg sê, kan u help om die wanbegrip wat 
hierbo beskryf is uit te skakel. Om leerders te vra om breuke in woorde te skryf en hulle met 
netjiese, vinnig gemaakte breukstroke voor te stel, is kragtige maniere om goeie begrip van 
breuke te bevorder. 
 

Notas oor vrae 
In vraag 3 verskil die logika vir (a) en (b) van die logika vir (c) en (d). In (a) en (b) word elke 
deel kleiner hoe groter die noemer word, dus een twaalfde is kleiner as een tiende, ens. In 
(c) en (d) moet ons na beide die teller en die noemer kyk. Vyf dele uit ses is groter as vier 
dele uit vyf omdat dit nader aan die hele is. Dit sal help om twee breukstroke te teken om 
dit te illustreer. 
 

Antwoorde 

1. (a) 1
9  

 (b) Ek het getel hoeveel gelyke dele daar is (d.i. 9) en toe het ek die getal rooi dele getel 
(d.i. 1). Dus 1 uit 9 dele is rooi, wat beteken 19  van die strook is rooi. 

2. (a) 2
5   (b) 4

10   (c) 1
6   (d) 4

12   (e) 1
4   (f) 7

8   (g) 1
3  

3. (a) 4
10   (b) 1

5   (c) 5
6   (d) 7

8    
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Aanbiedingsriglyne 
Verwys na die tweede geskakeerde gedeelte op bladsy 199 van die Leerderboek voordat 
leerders vraag 6 aanpak. Maak leerders bewus van die feit dat die drie rooi dele in die 
geskakeerde gedeelte nie bymekaar is nie, maar dat hulle nogtans 3 elfdes van die strook 
uitmaak. 

Werk saam met die klas deur die verduideliking in die geskakeerde gedeelte op bladsy 200 
voordat hulle vraag 8 doen. Kyk of iemand met die ekwivalente breuk vorendag kom. 
1
3  staan uit as gevolg van die manier waarop die reghoek ingekleur is.  
 

Notas oor vrae 
Dit sal van waarde wees om vraag 8 deeglik in die klas te bespreek nadat leerders hulle 
antwoorde individueel gegee het. Dit sal die begrip van ekwivalente breuke bevorder. 
 

Antwoorde 

4. (a) Jenny (b) 1
6  is groter as 18 ;  dieselfde logika as in vraag 3(a). 

5. (a) 1
12  

 (b) Stem saam; vier van die twaalf gelyke dele is rooi en hulle beslaan 13  van die 

reghoek. Leerders kan dalk verskillende verduidelikings gee oor waarom hulle 
saamstem.  

 (c) Al is die vier rooi dele nie bymekaar nie, beslaan hulle vier van die twaalf dele van 
die reghoek, wat dieselfde is as 13  van die reghoek. Leerders kan dalk verskillende 

verduidelikings gee oor waarom hulle saamstem.  

6. (a) Stem saam; daar is weer eens vier rooi vierkante (soos in vraag 5). 

 (b) As ons die reghoek in drie gelyke dele verdeel, sal vier van die klein rooi blokkies 
in 13  van die reghoek pas. Dit is dieselfde vraag as 5(b), net perseptueel verskillend. 

7. (a) Stem saam; in hierdie geval is dit baie maklik om die vier blokke uit 12 te sien. 

 (b) Die reghoek is in 12 gelyke dele verdeel en vier van die klein rooi blokkies is vier 
twaalfdes van die hele, maar hier is die versoeking groot om  13  te sê. 

 (c) Ja; dit was net ’n ander manier om 13 te sê. 

 (d) Ja; verskillende breuke kan gebruik word om dieselfde deel te beskryf.  

8. (a) Stem saam 

 (b) Die reghoek is in 9 klein blokkies verdeel en 3 van die 9 blokkies is rooi ingekleur.  
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Aanbiedingsriglyne  
Voordat leerders vraag 9 doen, kan u hulle vra wat hulle oor die vier reghoeke kan sê.  
Hulle kan dalk onmiddellik sê dat die rooi en die geel dieselfde spasie in die reghoek 
beslaan. As hulle dit nie dadelik sê nie, vra hulle weer nadat hulle (a) tot (d) gedoen het. 
Dit is ’n goeie visuele voorstelling van ekwivalente breuke. 

Let daarop dat vraag 10 ’n bietjie verskil. Die drie kwarte of drie vierdes is nie so duidelik 
voorgestel nie. Die hele in (a) is groter as die hele in (c). 

Behandel die eerste geskakeerde gedeelte met die klas nadat hulle vraag 11 voltooi het. 
Die inligting kan dalk herhalend voorkom, maar dit moet beklemtoon word. Verduidelik 
aan hulle dat daar in vraag 10 byvoorbeeld vier dele in die hele is. In die breuk 34  is 4 die 

noemer vir die reghoeke en 3 is die teller wat vir ons sê hoeveel dele daar in hierdie 
spesifieke breuk is. Die geskakeerde gedeelte onderaan die bladsy versterk hierdie begrip. 
 

Antwoorde 

9. (a) 8
20  of  25  (b) 6

15  of  25  (c) 4
10  of  25  (d) 2

5  

10. (a) 3
4  (b) 3

4  (c) 3
4  

11. (a) Nee 

 (b) ’n Kwart van ’n groot stuk is meer as ’n kwart van ’n klein stukkie. Die reghoeke 
het verskillende groottes. 

12. (a) 1
8  

 (b) 3
8  
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1.2 Ekwivalente breuke 

Aanbiedingsriglyne 
Herinner leerders weer dat hoe groter die noemer is, hoe kleiner is die deel:  
een derde (1

3 ) van ’n brood is ’n baie groter stuk as  19  van ’n brood. 

Leerders behoort die vrae op hulle eie sonder hulp te doen, maar maak seker dat hulle 
verstaan wat in die verskillende vrae gevra word. 

Behandel die geskakeerde gedeelte na vrae 1 en 2. Dit is om te bevestig dat die 
hoeveelheid koek dieselfde bly, ongeag in hoeveel kleiner stukkies ’n mens dit sny. 
 

Antwoorde 

1. (a) 1
3  (b) 1

6  (c) 1
9  

 (d) twee sesdes; drie negendes; vier twaalfdes 

2. (a) 1
8  (b) 1

12  

 (c) twee agtstes; drie twaalfdes; vier sestiendes 
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Notas oor vrae 
In vraag 3 het ons groen stroke met ligte en donker dele. Die pienk breukstrook help ons 
om hierdie verskillende dele en die hele strook te meet. Vraag 3(a) is ter aanvang vir 
leerders gedoen. Teen hierdie tyd moet hulle weet om eers die dele/segmente van die hele 
strook te tel om die lengte van die strook te bepaal. 

In hulle antwoord vir vraag 3(a) kan party leerders die liggroen strook as 3
24  beskryf. 

Die liggroen strook in (a) is inderdaad 3
24 so lank as die pienk strook wat in 24 gelyke 

dele/segmente verdeel is. Die vraag vereis egter dat die liggroen strook as ’n breuk van die 
groen strook (8 segmente lank), en nie van die pienk strook nie, uitgedruk word. Die 
liggroen strook in (a) is 38 van die groen strook – dit vorm deel van die groen strook.  

Bespreking van die feit dat elke liggroen strook op die diagramme op twee maniere as ’n 
breuk uitgedruk kan word, kan grondiger kennis van breuke bevorder: In vraag 3(a) is 38 van 

die groen strook = 3
24 van die pienk strook. 

In vraag 4 word die begrip ekwivalente breuke verder geneem. Soms is meer as een stap 
nodig om by die antwoord uit te kom. 

In vraag 5 het 5
12 nie ’n ekwivalent in die reeks breuke waarmee leerders nou werk nie. 

Party leerders kan egter wel op hulle eie by 10
24  uitkom. Sodra almal met vraag 5 klaar is, kan 

u dit onder die aandag van die klas bring. Vra dan leerders wat hierdie antwoord gegee het 
om te verduidelik hoe hulle gedink het. 
 

Antwoorde 

3. (a) 3
8     (b) 7

10     (c) 5
7    (d) 8

11  

 (e) 4
6     (f) 8

12     (g) 2
3    (h) 6

9  

4. (a) Waar   (b) Onwaar   (c) Waar  (d) Waar 

 (e) Waar   (f) Waar   (g) Waar 

5. (a) 5
12  (ook  10

24 ; kyk “Notas oor vrae” hier bo)  

 (b) 3
12 of  14    (c) 3

12 of  14    (d) 6
12 of  12    (e) 4

12 of  13   

 (f) 6
12 of  12    (g) 4

12 of  13    (h) 5
12   
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1.3 Dele van ’n meeteenheid 

Aanbiedingsriglyne 
Vraag 1 is spesiaal opgestel om leerders te help om sin van optelling van breuke te maak. 
Ons noem hierdie “meeteenheid” die Bruinstok, net om te wys dat dit iets is wat ons 
ontwerp het om ons te help meet. Dit is arbitrêr – ’n “selfgemaakte” eenheid. (Moenie die 
woord arbitrêr met leerders gebruik nie.) Die belangrike punt wat ons wil maak is dat 
breuke ons help om presies te meet. 

Gaan deur die geskakeerde gedeelte van die bladsy. Die blou strook pas presies – ons het 
geen probleme daar nie. Maar nou is daar die uitdaging van die rooi strook. Vra leerders 
hoe hulle die deel gaan meet wat langer as een Bruinstok, maar korter as twee Bruinstokke 
is. 

Ons kan ons Bruinstok in gelyke breuke verdeel. Daar is twee moontlikhede. Die eerste 
voorbeeld is ’n verdeling in tiendes; die tweede is ’n verdeling in twaalfdes. Die tweede een 
gee vir ons ’n akkurate maatstok om een en 5 twaalfdes van ’n Bruinstok te meet. 
 

Notas oor vrae 
In vraag 1 moet die klas die breukdele klassifiseer om die antwoorde te kry. Vraag 1(c) kan 
beantwoord word deur die breukdele te tel, of anders deur die skuif van die blou strook na 
links te visualiseer. 
 

Antwoorde 
1. (a) Rooi: 7 agtstes van ’n Bruinstok 

  Blou: 5 agtstes van ’n Bruinstok 

 (b) 14
8  van ’n Bruinstok 

 (c) Die twee stroke saam is 11
2 Bruinstokke lank.  
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Notas oor vrae 
Vrae 2 en 3 bied oefening in optelling van breuke en verdere ondervinding met 
ekwivalente breuke. 

Let op dat die Bruinstok in vraag 4 in twaalfdes verdeel is, maar elke tweede twaalfde het 
’n langer lyn wat help met die visuele waarneming van sesdes. 

Hoewel vraag 4(b) gedoen kan word sonder om bewustelik aan deling te dink, gee dit aan 
leerders ondervinding van ’n verdelingsituasie wat breuke betrek.  

Vraag 5 is ’n oefening in die berekening van ekwivalente breuke. 
 

Antwoorde 

2. (a) Blou: 35  of  6
10 van ’n Bruinstok  Rooi: 

4
10  of  25 van ’n Bruinstok 

  Groen: 25  van ’n Bruinstok  Geel: 35  van ’n Bruinstok 

 (b) 1 Bruinstok 

 (c) 1 Bruinstok 

3. (a) 10
10 = 1. Aanvaar of een of albei.  (b) 5

5 = 1. Aanvaar of een of albei. 

 (c) 7
10   (d) 4

5  

 (e) 11
10  = 1 1

10 . Aanvaar of een of albei. (f) 7
5  = 12

5 . Aanvaar of een of albei.  

4. (a) Albei is 14
6  van ’n Bruinstok of 1 8

12  van ’n Bruinstok lank. 

 (b) 2
6  van ’n Bruinstok of  4

12  van ’n Bruinstok   

 (c) 1 3
12  van ’n Bruinstok 

5. (a) 2 twaalfdes (b) 4 twaalfdes 

 (c) 2 tiendes (d) 6 agtstes 

 
	  

 



WISKUNDE GRAAD 5 ONDERWYSERSGIDS   [KWARTAAL 3]  225	

1.4 Kombineer, vergelyk en orden breuke 

Wiskundige notas 
In hierdie afdeling brei ons die interpretasie van breuke as meeteenhede, wat ons so  
pas in Afdeling 1.3 behandel het, uit om leerders se begrip van breuke as getalle te 
ontwikkel. Vrae 1 tot 4 is ’n baie eenvoudige inleiding. 
 

Notas oor vrae 
In vraag 4 moet leerders 4 agtstes herken as ekwivalent aan 1 half. 

Vra leerders in vraag 6 hoe hulle hul antwoorde uitgewerk het. Het hulle ’n breukstrook 
geteken? Of het hulle ’n ander manier gebruik? 
 

Antwoorde 

1. 5
10 ; 

6
10 ; 

7
10 ; 

8
10 ; 

9
10 ; 1; 1 1

10 ; 1 2
10 ; 1 3

10 ; 1 4
10 ; 1 5

10 ; 1 6
10 ; 1 7

10 ; 1 8
10 ; 1 9

10 ; 2  

2. 1
8 ; 

2
8 ; 

3
8 ; 

4
8 ; 

5
8 ; 

6
8 ; 78 ; 1 ; 11

8 ; 12
8 ; 13

8 ; 14
8 ; 15

8 ; 16
8 ; 17

8 ; 2  

3. (a) 1
5 ; 

2
5 ; 

3
5 ; 

4
5 ; 1 ; 11

5 ; 12
5 ; 13

5 ; 14
5 ; 2 ; 21

5 ; 22
5 ; 23

5 ; 24
5 ; 3 

 (b) 1
8 ; 

2
8 ; 

3
8 ; 

4
8 ; 

5
8 ; 

6
8 ; 78 ; 1; 11

8 ; 12
8 ; 13

8 ; 14
8 ; 15

8 ; 16
8 ; 17

8 ; 2 

4. (a) 2; 14
5 ; 13

5 ; 12
5 ; 11

5 ; 1 ; 45 ; 35 ; 25 ; 15 ; 0 

 (b) 3; 27
8 ; 26

8 ; 25
8 ; 24

8 ; 23
8 ; 22

8 ; 21
8 ; 2 ; 17

8 ; 16
8 ; 15

8 ; 14
8  

5. (a) 1
6 ; 

1
3 ; 

1
2 ; 

2
3 ; 

5
6  (b) 2

3 ; 45 ;  56 ;  78 ;  89 ;  10
11   

6. (a) 5
9  is groter as ’n half (b) 3

7  is kleiner as ’n half 

 (c) 6
12  is gelyk aan ’n half (d) 5

11  is kleiner as ’n half  
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Antwoorde 

7. (a) 2
4 ; 11

4 ; 12
4 ; 13

4 ; 21
4 ; 22

4   

 (b) 3
6 ;  46 ;  56 ; 11

6 ; 12
6 ; 13

6 ; 14
6 ; 15

6 ; 21
6 ; 22

6 ; 23
6 ; 24

6  

 (c) 2
8 ; 

3
8 ; 

4
8 ; 

5
8 ; 

6
8 ; 78 ; 11

8 ; 12
8 ; 13

8 ; 14
8 ; 15

8 ; 16
8 ; 17

8 ; 21
8 ; 22

8 ; 23
8 ; 24

8 ; 25
8   

 (d) 5
12 ; 6

12 ; 8
12 ; 9

12 ; 11
12 ; 1 2

12 ; 1 8
12 ; 1 9

12 ; 111
12 ; 2 2

12 ; 2 3
12 ; 2 5

12  

8. 1
4  = 28  =  

3
12  

 
2
4  = 36  = 48  = 6

12  

 4
6  = 8

12  

 
3
4  = 68  = 9

12  

 11
6  = 1 2

12  

 11
4  = 12

8  = 1 3
12  

 12
4  = 13

6  = 14
8  

 14
6  = 1 8

12  

 13
4  = 16

8  = 1 9
12  

 21
6  = 2 2

12  

 21
4  = 22

8  = 2 3
12  

 22
4  = 23

6  = 24
8  
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1.5 Bereken ’n breukdeel van ’n hoeveelheid 

Wiskundige notas 
Hierdie werk ontwikkel die basis vir vermenigvuldiging met breuke, wat leerders in graad 7 
sal behandel. U kan die klas vra hoe hulle hul antwoorde vir vrae 3, 4 en 5 gekry het. Maak 
alle foute reg, maar moet selfs by goeie metodes nie ander kommentaar as net “dis reg” 
lewer nie. Moet geen formules vir die oplos van hierdie probleme onderrig nie. Hopelik sal 
leerders wys hoe hulle die antwoorde vir vrae 1(a), (b) en (c) gebruik het om die antwoorde 
vir vrae 3, 4 en 5 uit te werk. 
 

Antwoorde 

1. (a) 5; 51
2 ; 6; 61

2 ; 8; 11; 19 

 (b) 10; 11; 12; 13; 16; 22; 38 

 (c) 10; 11; 12; 13; 16; 22; 38 

2. (a) Hulle gee dieselfde antwoorde. 

 (b) Hulle is ekwivalente breuke. 

3. 28 leerders 

4. 40 leerders 

5. 30 sirkels 
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1.6 Optelling en aftrekking van breuke 

Aanbiedingsriglyne 
Kyk asseblief na die “Wiskundige notas” op die volgende bladsy. 

Die doel van vraag 1 is om leerders van ’n uitdaging bewus te maak. Moenie verwag dat 
hulle nou ’n antwoord moet vind nie. Party leerders kan met die idee vorendag kom om 
3 1

11  as 212
11  te skryf, maar dit sal nie noodwendig gebeur nie.  

Nadat leerders ongeveer 5 minute lank met die vraag besig was, kan u die volgende vrae 
op die bord skryf. Vra leerders om die vrae op hulle eie te beantwoord en hervat dan die 
bespreking van vraag 1. 

  A. Hoeveel elfdes is gelyk aan 1 hele?   

  B. Hoeveel elfdes is gelyk aan 2 heles? 

  C. Hoeveel elfdes is gelyk aan 3 heles?   

  D. Hoeveel elfdes is gelyk aan 3 1
11 heles? 

Laat leerders nog 5 tot 10 minute lank met vraag 1 stoei. Vra hulle dan om dit eers eenkant 
te laat en met vraag 2 aan te gaan. U kan noem dat hulle pogings om vraag 2 te doen hulle 
’n idee kan gee oor hoe hulle die uitdaging van vraag 1 kan hanteer. 

Laat leerders weer vraag 1 takel nadat hulle vraag 2 voltooi het. Elkeen moet nou 
ongeveer 5 minute lank op hulle eie werk. Demonstreer dan dat dit sal help om 3 1

11 as 212
11 te 

skryf, of om albei breuke op die volgende manier te skryf: 

3 1
11  = 33

11 + 1
11 = 34

11  en 1 5
11 = 11

11  + 5
11  = 16

11  

 

Antwoorde 
1.  Luister na leerders se voorstelle. 

2. Ja. Trek 1 van 2 af en trek dan 1 elfde van 5 elfdes af. 

3. (a) 15
7   of  21

7    (b) 35
8   of  43

8    (c) 15
12  of 1 3

12  of 11
4   (d) 4 

 (e) 9
11     (f) 55

6     (g) 9
9   of  1    (h) 2

3  

4. (a) 20
12   of  1 8

12  of  13
4       (b) 18

9       (c) 33
7  

 (d) Laat leerders hulle verduidelikings met mekaar deel. U kan van hulle 
verduidelikings gebruik om aftrekking met gemengde getalle verder vas te lê. 

 (e) 8
5  = 13

5      
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Wiskundige notas 
Gemengde getalle kan op die twee maniere wat hieronder beskryf is, opgetel en afgetrek 
word: 

• Deur die heelgetaldele en die breukdele apart op te tel en af te trek. Indien nodig, 
kan een breuk met ’n bruikbare ekwivalent vervang word (soos wat ook by 
aftrekking van heelgetalle gedoen word), byvoorbeeld: 

  5 7
20 − 213

20  = 427
20 − 213

20  = 214
20  

• Deur die gemengde getalle na onegte breuke te herlei, byvoorbeeld: 

  5 7
20 − 213

20  = 107
20  − 53

20  = 
54
20  = 214

20  

 

Notas oor vrae 
In vraag 8 kan party leerders dalk geflous word om te dink dat die antwoord 3 kwarte van 
10 is. Dit is nie.  

Om leerders te help wat in hierdie slaggat trap, kan u ’n getallelyn van 10 eenhede lank 
op die bord trek, met elke eenheid in kwart-eenhede onderverdeel. Vra leerders om te tel 
hoeveel dele van 3 kwarte elk daar op hierdie lyn is. 

U kan ook voorstel dat hulle in driekwarte tel: 
3
4    11

2   21
4     3     33

4    41
2   51

4        6  63
4   71

2   81
4   9    93

4  

Daar is een kwartmeter materiaal oor. 
 

Antwoorde 

5. (a) Blou: 2
11   of  4

22    Rooi: 3
11  of  6

22    Wit: 6
11  of  12

22  

 (b) Blou: 4
12  of  13     Rooi: 4

12  of  13    Wit: 4
12  of  13 ; of miskien selfs  8

24  

 (c) Blou: 3
10  of  6

20     Rooi: 5
10  of  12    Wit: 2

10  of  15  

6. (a) 11
11 = 1 (b) 8

11  

7. (a) 1
7  (b) 4

7  (c) 5
7  (d) 7

7  = 1 

 (e) 8
7  = 11

7  (f) 9
7  = 12

7  (g) 16
7  (h) 25

7  

8. Hy kan 13 vlae maak. ( 14  m materiaal sal oorbly.) 

9. Sy sal 26
8 m − 58 m = 21

8 m kant oorhê. 
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Graad 5 Kwartaal 3 Eenheid 2  Massa  
 

Oorsig van Leerderboek 

Afdelings in hierdie eenheid Inhoud Bladsye in Leerderboek 

2.1 Modelle van kilogramme en gramme Ontwikkel ’n idee van hoe swaar 1 g en 1 kg is 211 tot 212  

2.2 Skat en meet massa Kies gepaste instrumente en eenhede; skat massa 212 tot 214 

2.3 Die verwantskap tussen gram en kilogram Herlei tussen gram en kilogram; orden voorwerpe volgens massa 214 tot 215 

2.4 Tel in gram en kilogram, en lees skale Lees skale in gram en kilogram 215 tot 216 

2.5 Los probleme oor massa en hoeveelheid op Los probleme met massa as konteks op 217 
 

KABV-tydstoewysing 5 uur 

KABV-bladsyverwysings 27 en 182 tot 184 
 

Wiskundige agtergrond  
Lengte, massa, oppervlakte, kapasiteit en volume is verskillende eienskappe van voorwerpe. Lengte, oppervlakte, kapasiteit en volume word ruimtemate 
genoem. Ons kan gewoonlik sien hoeveel ruimte iets beslaan, watter oppervlakte dit bedek of hoe lank dit is.  

Massa is nie ’n ruimtemaat nie. Dit word ’n fisiese maat genoem. Die massa van ’n voorwerp is die eienskap wat ons in ons hande voel – ons sê die voorwerp 
voel swaar of nie baie swaar nie. Uit ondervinding weet ons hoe swaar ’n emmer water is, maar ons kan nie altyd raai hoe swaar ’n voorwerp is deur na sy 
grootte te kyk nie. Jong leerders het dikwels die idee van hoe groter, hoe swaarder. ’n Klein stukkie yster kan egter baie swaarder as ’n groot stuk skuimplastiek 
wees; dit sê vir ons dat die digtheid van yster groter as die digtheid van skuimplastiek is.  

Die gewig van ’n voorwerp is in werklikheid die krag waarmee die aarde se swaartekrag aan die voorwerp trek, en dié krag hang van die massa van die voorwerp 
af. Ons kan ’n instrument soos ’n badkamerskaal gebruik om te meet hoe swaar iets is. ’n Badkamerskaal is in kilogram of in kilogram en gram afgemerk. Ons 
kan daarmee die massa van ’n voorwerp bepaal: ons kan rapporteer dat Andile se massa 60 kg is, of dat ’n baksteen ’n massa van 1 kg het. ’n Getal (1 kg) vir die 
massa van ’n baksteen is nuttig, byvoorbeeld as ons moet bereken hoeveel bakstene ons met veiligheid op ’n 1 ton-bakkie kan laai. 

Soos in Kwartaal 2 Eenheid 4: Lengte verduidelik is, gaan leerders deur vier stadiums as hulle leer om te meet: (1) identifiseer en verstaan die eienskap wat hulle 
meet; (2) vergelyk en orden voorbeelde van ’n bepaalde meting; (3) gebruik informele of nie-standaardeenhede om te meet; (4) gebruik formele of standaard-
eenhede om te meet.  

In graad 5 werk leerders met standaardeenhede (gram en kilogram) as hulle massa meet. Hulle het tyd nodig om te oefen om die skale van die meetinstrumente 
te lees (kyk Afdeling 2.4).  
 

Benodighede 
Ons stel voor dat u deur die hele eenheid lees voordat u dit begin onderrig en ’n lys saamstel van die benodighede wat u vir elke les gaan nodig hê.   
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2.1 Modelle van kilogramme en gramme  

Wiskundige notas 
Leerders moet ’n goeie aanvoeling ontwikkel vir hoeveel 1 kg is en hoeveel 1 g is. Dit sal 
hulle help om ’n aanvaarbare skatting van die massa van voorwerpe te maak voordat dit 
gemeet word. Werk met ’n balansskaal kan help om leerders se besef van hoe swaar 1 kg en 
1 g is te ontwikkel. 

Die massa van ’n kubieke eenheid water, 1 cm × 1 cm × 1 cm (d.i. 1 cm3) is 1 g. 
(Wetenskaplikes het die gram baie presies gedefinieer: die water moet suiwer en by ’n 
temperatuur van 4 °C wees. Hoekom 4 °C? Dit is omdat water by 3 °C, 2 °C en so meer 
minder dig word. By 0 °C is dit ys en dryf dit op die res van die water omdat ys minder dig is 
as water.)  

Leë plastieksakke het ook massa, dus sal die klein sakkie water ’n massa van ’n bietjie 
meer as 1 g hê en die groot sak water ’n massa van ’n bietjie meer as 1 kg. Alhoewel alle 
metings dus benaderings is, is hierdie naby genoeg dat leerders ’n gevoel kan kry van hoe 
swaar 1 g en 1 kg is. Omdat die eenhede wat leerders sal maak nie presies 1 kg of presies 1 g 
sal wees nie, is dit belangrik om altyd te sê ongeveer 1 kg of ongeveer 1 g. 

Benodighede en aanbiedingsriglyne 
Kry die volgende vir elke leerder gereed voordat u hierdie afdeling onderrig:  

• Deursigtige sluitsakkies (“ziplock”-sakkies) wat 1 ℓ kan hou. 
As u nie sluitsakkies kan kry nie, kan u 1 ℓ-plastiekbottels gebruik. Hulle sal ook ’n 
massa van ’n bietjie meer as 1 kg hê as hulle vol water is, maar hulle sal steeds vir 
leerders ’n gevoel gee van hoe swaar 1 kg is. 

• Baie klein sakkies wat 1 ml (20 druppels) water kan hou. U kan ook die klein sakkies 
wat banke vir munte gebruik, inspan. ’n Alternatief is koeldrank- of bierbottels se 
metaalproppies. Hulle massa is tussen 2 g en 3 g. Pas die aktiwiteite dienooreen-
komstig aan. 

U kan die foto en die geskakeerde teks op bladsy 212 van die Leerderboek gebruik om aan 
leerders te demonstreer hoe om ’n eenvoudige balansskaal te maak. (Wenk: Plak leerders se 
potlode met kleeflint op hulle banke vas, of gebruik klei of wondergom.)  

Laat leerders enige beskikbare ligte voorwerpe gebruik. Hulle kan die voorwerpe in die 
Leerderboek genoem met spykers, wasgoedpennetjies, ens. vervang.  

Notas oor vrae 
Die doel van vrae 2 en 3 is om ’n gevoel vir die massa van 1 g te kry; hoe swaar of hoe lig ’n 
voorwerp van 1 g voel. Hulle kan dit dan gebruik om die massa van die ander voorwerpe te 
skat. Leerders kan ander alledaagse voorwerpe soos ’n pen of ’n boksie vuurhoutjies 
gebruik om te help om ’n gevoel vir die massa van voorwerpe in gram te ontwikkel. 
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Antwoorde 
Leerders se antwoorde kan effe verskil van dié hier onder omdat verskillende skuifspelde, 
penne, uitveërs en bottelproppies verskillende massas het. Daarby sal die balansskaal nie 
baie akkuraat wees nie.  

3. (a) Omtrent 2 skuifspelde (b)  12  g 

 (c) Omtrent 6 g tot 12 g (d) Minder as 10 g tot meer as 30 g   

 (e) Proppies van 1 ℓ- en 2 ℓ-plastiekbottels is gewoonlik omtrent 3 g. Metaal-
bottelproppe (van koeldrank- en bierbottels van glas) en die plastiekproppe van 
plastiekbottels van 500 ml of minder het gewoonlik ’n massa van ongeveer 2 g. 

 (f) Leerders se antwoorde sal verskil. ’n Paar voorbeelde van voorwerpe met ’n massa 
van 1 g is ’n 10 c-stuk, ’n droë botterboontjie en ’n groot knoop. 

 (g) Leerders se antwoorde sal verskil. Geskatte massas van ander ligte voorwerpe:  
leë vuurhoutjieboksie: ongeveer 3 g; vol boksie vuurhoutjies: omtrent 10 g;  
houtwasgoedpennetjie: omtrent 5 g tot 8 g; balpuntpen: omtrent 5 g tot 12 g; 
sleutel: omtrent 10 g tot 12 g. 

 

2.2 Skat en meet massa  

Wiskundige notas 
Leerders kan hulle 1 kg-modelle gebruik om massa in kilogram te skat. Hulle kan hulle  
1 g- en 1 kg-modelle gebruik om toepaslike maateenhede vir massa te kies en dus ook 
toepaslike skale.  

Die woord “skaal” het verskillende betekenisse: ons praat van die skaal wat op ’n liniaal 
afgemerk is – die millimeter- en sentimeter-afmetings. Ons praat ook van ’n badkamerskaal 
– ’n instrument waarop mense staan om hulself te weeg. 

Benodighede en aanbiedingsriglyne 
Dit is belangrik dat hierdie aktiwiteite prakties gedoen word. Maak ’n kontrolelys van al  
die apparaat wat in Afdeling 2.2 gebruik gaan word. Reël om al die nodige items in die klas 
te hê. 

Notas oor vrae 
Wanneer leerders vraag 4(b) op bladsy 213 van die Leerderboek doen, moet u seker maak 
dat hulle weet dat hulle direk voor die wyserplaat moet staan. As hulle te veel links of regs 
van die wyserplaat staan, sal hulle ’n verkeerde lesing kry. 

In vraag 4(c) op bladsy 213 van die Leerderboek sal u leerders dalk moet help om op ’n 
praktiese skaal vir hulle grafieke te besluit, asook wat om met massas kleiner as 1 kg te 
doen.   
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In vraag 5 kan leerders ’n koppie of ’n halwe koppie van die materiale vergelyk deur ’n 
massameter of ’n balansskaal te gebruik. Leerders kan ook eksperimenteer deur vloeibare 
seep in water te gooi en te kyk of dit na die oppervlak van die water styg of na die bodem 
afsak. Hulle kan olie en vloeibare seep op dieselfde manier toets.  
 

Antwoorde 
1. (a) kilogram (b) gram (c) gram   (d)   gram 

2. (a) Kombuisskaal (b) Kombuisskaal (c) Badkamerskaal 

3. Kyk die antwoorde vir vraag 3 in Afdeling 2.1. 

4. (a) Leerders se skattings sal verskil, want daar is verskillende soorte skooltasse, 
bakstene (dikwels 2 kg tot 4 kg), potplante en skoene, en die getal en die soort 
boeke in die stapels sal ook verskil. 

 (b) Leerders se skattings sal verskil. 

 (c) Leerders sal waarskynlik ’n staafgrafiek teken. Die staafgrafiek sal van klas tot klas 
verskil. Leerders moet ’n opskrif vir die grafiek skryf en die asse benoem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. U wil hê dat leerders moet besef dat hulle verskillende massas net kan vergelyk as hulle 
dieselfde hoeveelheid van elke item neem. 

 (a) Dit hang daarvan af hoeveel suiker en hoeveel rys ons vergelyk. As ons ewe groot 
blikkies met rys en met suiker volmaak, sal hulle massa dieselfde wees.  

 (b) ’n Blikkie sand is swaarder as ’n blikkie suiker.  

 (c) Ja, vir dieselfde hoeveelhede.  

 (d) Ja, vir dieselfde hoeveelhede.  

 (e) Ja, vir dieselfde hoeveelhede.  

  

Massa van voorwerpe 

Voorwerpe 

M
as

sa
 (

in
 k

g
) 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
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Antwoorde 
6. (a) Leerders se skattings sal verskil.  

 (b) en (c)   Water: ongeveer 250 g of  14 kg    Sand: ongeveer 375 g  

  Vloeibare seep: ongeveer 500 g of 12  kg  Meel: ongeveer 130 g of  130
1 000  kg 

  Klei of speelklei: ongeveer 375 g of 375
1 000  kg 

7. Leerders se antwoorde sal verskil. Daar is baie moontlik antwoorde.  
 
2.3 Die verwantskap tussen gram en kilogram  

Wiskundige notas 
In die Intermediêre Fase werk leerders net met gram en kilogram. 

Leerders kan die herleidingsfaktore memoriseer. Ongelukkig kan hulle dit soms vergeet 
en dan die verkeerde herleidingsfaktor gebruik. Dit sal beter wees as leerders verstaan hoe 
die verwantskap tussen die metrieke eenhede oor die algemeen werk. 

In ons grondtal-10-plekwaardestelsel het elke eenheid van ’n hoër mag 10 keer die 
waarde van ’n aangrensende eenheid van ’n laer mag. Tien eenhede (ene) vorm 1 tien;  
10 tiene vorm 1 honderd; 10 honderde vorm 1 duisend, ens. Die metrieke stelsel werk dus 
met groepe of magte van tien. Daarom word die metrieke stelsel, wat sedert die 1790’s in 
gebruik is, die desimale metrieke stelsel genoem. Op bladsy 143 van die Leerderboek is daar 
’n tabel van die standaard- metrieke lengte-eenhede. Soortgelyke eenhede (kilo-, hekto-, 
deka-, desi-, ens.) bestaan ook vir die meting van massa en kapasiteit/volume. 

Aanbiedingsriglyne 
 

kilogram 
(kg) 

hektogram dekagram gram 
(g) 

desigram sentigram milligram 
(mg) 

       
 
Leerders kan ’n tabel soos die een hier bo gebruik om herleidings te doen. Dit werk só: 

• ’n Mens skryf die getal volgens sy eenheid (bv. kg onder kg) in die regte kolom.  

• Jy merk die eenheid waarheen jy wil herlei.  

• As jy van ’n eenheid van ’n hoër mag na ’n eenheid van ’n laer mag herlei, 
vermenigvuldig jy die getal elke keer met 10 soos wat jy van kolom (eenheid) tot 
kolom (eenheid) na regs skuif, bv. 25 kg = (25 × 10 × 10 × 10) g = 25 000 g. 

• As jy van ’n eenheid met ’n laer mag na ’n eenheid met ’n hoër mag herlei, deel jy 
die getal elke keer deur 10 soos wat jy van kolom (eenheid) tot kolom (eenheid) na 
links skuif, bv. 4 000 g = (4 000 ÷ 10 ÷ 10 ÷ 10) kg = 4 kg, en 500 g = (500 ÷ 10 ÷ 10 ÷ 10) 
= 0,5 kg = 5

10 kg = 12 kg.    
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As u wil hê dat leerders met al die eenhede van massa tussen milli- en kilo- moet kan werk, 
is dit nuttig om hulle ’n eselsbruggie (geheuebruggie) te leer om hulle te help om die 
eenhede (name, volgorde, numeriese verwantskap) te onthou. U kan enige sin maak met 
woorde wat met die letters k, h, d, g, d, s, m begin. Verwys ook na bladsy 416 in die Bylaag 
in die verband.  

Antwoorde 
 
1. Massa Kruideniersware 2. (a) 3 000 g   

(b) 7 000 g  
(c) 10 000 g 
(d) 500 g  
(e) 250 g  
(f) 100 g  
(g) 2 500 g  
(h) 3 750 g  
(i) 300 g 
 

 Minder as 14  kg 100 g-pak tee 

 
1
4  kg 250 g-pak suiker 

 Tussen 14  kg en 12  kg 
410 g-blikkie bone;  
400 g-pak ontbyt-
graanvlokkies 

 
1
2  kg 500 g-pak meel 

 Tussen 
1
2  kg en 1 kg 750 g-blik koffie 

 1 kg 1 kg-houer sout 

 Tussen 1 kg en 2 kg  Nie een van die items nie 

 Meer as 2 kg 2,5 kg-pak suiker 
 
3. (a) 2 kg  (b) 1

2 kg  (c) 1
4 kg   (d) 11

2 kg  (e) 21
4 kg (f) 1

10 kg 

4. (a) 2 kg en 650 g   (b) 3 kg en 840 g   (c) 7 kg en 25 g 
 
 
 
2.4 Tel in gram en kilogram, en lees skale  

Antwoorde 
1. (a) 3 kg en 500 g + 250 g ® 3 kg en 750 g + 250 g ®  

  4 kg en 0 g + 250 g ® 4 kg en 250 g + 250 g ®  

  4 kg en 500 g + 250 g ® 4 kg en 750 g 

 (b) 1 kg en 800 g + 200 g ® 2 kg en 0 g + 200 g ®  

  2 kg en 200 g + 200 g ® 2 kg en 400 g + 200 g ®  

  2 kg en 600 g + 200 g ® 2 kg en 800 g    
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Aanbiedingsriglyne 
Leerders neem dikwels aan dat daar op alle skale 10 ongemerkte intervalle tussen gemerkte 
intervalle is. Party kombuisskale het egter vyf ongemerkte intervalle tussen elke gemerkte 
interval (kyk vraag 3(f)). Ander kombuisskale het vier ongemerkte intervalle tussen elke 
gemerkte interval (kyk vraag 3(g)). 

Leerders kan die volgende stappe gebruik om uit te vind watter massa die naald/wyser op 
die wyserplaat aandui. 

• Vind die waarde van die interval tussen die gemerkte lyne.  
Trek die getal net voor die wyser van die getal net na die wyser af. In vraag 3(g) is 
dit 3 − 2 = 1, dus is die waarde tussen die gemerkte intervalle 1 kg.  

• Om die waarde van die ongemerkte intervalle te vind: Tel die getal ongemerkte 
intervalle (die spasies, nie die lyne nie) tussen die gemerkte intervalle.  
In vraag 3(g) is dit 4. 
Deel hierdie getal in die waarde van die gemerkte intervalle. 
In vraag 3(g) is dit 1 000 g ÷ 4 = 250 g. 

• Tel aan van die gemerkte interval voor die wyser (bv. in vraag 3(g) sal ’n mens tel:  
2 kg en 250 g, 2 kg en 500 g, 2 kg en 750 g) of tel terug van die gemerkte interval  
na die wyser (bv. in vraag 3(f) sal jy tel: 4 kg, 3 kg en 800 g, 3 kg en 600 g, 3 kg en 
400 g). 

 

Antwoorde 
2. 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
3. (a) 24 kg en 500 g  (b) 64 kg en 500 g 

 (c) 119 kg en 500 g  (d) 100 g 

 (e) 120 g   (f) 3 kg en 400 g   

 (g) 2 kg en 750 g    

42 kg  42 kg  
&  

200 g 

42 kg  
&  

300 g 

42 kg  
&  

400 g 

42 kg  
&  

500 g 

42 kg  
&  

600 g 

42 kg  
&  

700 g 

42 kg  
&  

800 g 

42 kg  
&  

900 g 

42 kg  
&  

100 g 

3 kg 3 kg & 250 g 3 kg & 500 g 3 kg & 750 g 

2 kg  3 kg 2 kg & 200 g 

 

2 kg & 800 g 2 kg & 600 g 2 kg & 400 g 

43 kg  

4 kg  
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2.5 Los probleme oor massa en hoeveelheid op  

Aanbiedingsriglyne 
Stel aan leerders voor dat hulle ’n vinnige skets van die situasie in vraag 1 moet maak. Hulle 
moenie meer as 5 minute aan die skets spandeer nie, want die doel is net om hulle te help 
om die situasie te verstaan, nie om ’n kunswerk te skep nie! 
 

Antwoorde 
1. (a) 200 g × 80 = 16 000 g = 16 kg  Dit is die massa van die lemoene in een boks.  

 (b) 16 kg × 60 = 960 kg    Dit is die massa van 60 bokse lemoene. 

 (c) 960 kg × 12 = 11 520 kg   Dit is die massa van 12 kratte met 60 bokse.  

 (d) 11 520 kg × 30 = 345 600 kg  Dit is die massa lemoene in 30 vraghouers. 

2. (a) 50 g (massa van die helfte van 60 spykers)  

 (b) 25 g (massa van die helfte van 30 spykers) 

 (c) 5 g (massa van 1
10 van 30 spykers) 

 (d) 500 g (massa van 5 × 60 spykers) 

 (e) 300 spykers  

 (f) 1 200 spykers (1 kg het 600 spykers, dus 2 × 1 kg = 1 200 spykers) 

 (g) Voorbeelde: 

  3 × 500 g-sak (900 spykers) + 2 × 100 g-sak (120 spykers) = 1 020 spykers 

  1 × 1 kg-sak (600 spykers) + 1 × 500 g-sak (300 spykers) + 2 × 100 g-sak  
(120 spykers) = 1 020 spykers  

  9 × 100 g-sakke (120 spykers) = 1 080 spykers 

3. (a) 11
2 kg = 1 500 g  1 500 ÷ 200 = 71

2 koppies suiker 

 (b) 3 kg = 3 000 g 3 000 ÷ 125 = 24 koppies meel 

 (c) 1 kg = 1 000 g 1 000 ÷ 225 = net minder as 41
2 koppies botter 

 (d) 60 g ÷ 300 = 15  koppie sout 

4. (a) 5 000 g ÷ 20 = 250 g 

 (b) 250 g × 12 = 3 000 g of 3 kg  
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Graad 5 Kwartaal 3 Eenheid 3   Heelgetalle 
 

Oorsig van Leerderboek 

Afdelings in hierdie eenheid Inhoud Bladsye in Leerderboek 

3.1 Vergelyk en orden getalle Dink aan groot getalle 218 tot 220 

3.2 Stel getalle voor en vergelyk hulle Stel getalle met getalname en plekwaarde-uitbreiding voor  221 tot 222 

3.3 ’n Ondersoek Groot getalle in ’n praktiese konteks 222 
 

KABV-tydstoewysing 1 uur 

KABV-bladsyverwysings 14 tot 16 en 185 
 

Wiskundige agtergrond 
Die volgende kritiese aspekte van getalbegrip vir heelgetalle tot en met een miljoen word in hierdie kort eenheid behandel: 

• ontwikkeling van ’n begrip vir groot hoeveelhede, spesifiek vir groot versamelings voorwerpe 

• rangskikking van getalle in stygende en dalende orde 

• die samestelling van getalle met plekwaardedele.  
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3.1 Vergelyk en orden getalle  

Aanbiedingsriglyne  
Vrae 2 en 3 is opgestel met die doel om leerders te help om ’n begrip van groot getalle te 
vorm. Selfs al doen hulle die twee vrae deur wilde raaiskote te maak, het dit reeds bygedra 
om leerders aan groot hoeveelhede of baie voorwerpe te laat dink.  

Wanneer leerders met vraag 2(b) werk, kan u aan hulle voorstel dat hulle eers moet skat 
hoeveel rooi plakkers (tien) ongeveer aan ’n geel plakker gelyk is. Dan kan hulle hul 
skatting van die getal geel plakkers gebruik om ’n skatting vir die getal rooi plakkers wat die 
agterkant van die boek sal bedek, te maak. 

(As daar nou tyd beskikbaar is, of as u gedurende ’n ander periode wanneer daar wel tyd  
is weer na hierdie vrae kan kyk, kan dit waardevol wees om leerders uit te daag om 
noukeuriger skattings vir die antwoorde van vrae 2 en 3 te maak. Hulle kan dit doen deur 
metings rofweg te maak en dan berekeninge te doen.) 

Nadat leerders hulle antwoorde vir vraag 3 gekry het, kan u hulle vra hoeveel geel 
plakkers en hoeveel rooi plakkers nodig sal wees om die klaskamervloer toe te plak. As 
hulle met begrip hieraan dink, kan hulle met getalle tussen ’n half miljoen en ’n paar 
miljoen vorendag kom. 
 

Antwoorde 

1. (a) 309 778 

 (b) 209 778   278 545   288 103    309 778   312 215 

2. (a) 500  

 (b) 5 000 

3. Die getal teëls kan tussen 1 000 en 100 000 wees. 
(Die grys vierkant in die Leerderboek is 5 cm by 5 cm; dus 400 grys vierkante bedek 
1 vierkante meter. ’n Tipiese klaskamer beslaan ongeveer 10 m by 10 m.) 
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Antwoorde 
4. 120 000  126 000  132 000  138 000  

 144 000  150 000  156 000 162 000 

 168 000 174 000 180 000 

5. 321 965  339 365  347 677  366 152 

 395 923 398 899  398 987 

6. 493 586  465 153  431 999  431 001  

 427 180  420 122  420 121 

7. Getalle Afgerond tot die naaste: 

 (a) vyf (b) tien (c) honderd (d) duisend 

 427 180  427 180  427 180  427 200  427 000 

 493 586  493 585  493 590  493 600  494 000 

 465 153  465 155  465 150  465 200  465 000 

 420 122  420 120  420 120  420 100  420 000 

 420 121  420 120  420 120  420 100  420 000 

 431 999  432 000  432 000  432 000  432 000 

 431 001  431 000  431 000  431 000  431 000 

8. (a) eenhonderd; 100  

 (b) eenmiljoen; 1 000 000 

 (c) tienduisend; 10 000  

 (d) eenhonderdduisend; 100 000  

 (e) eenduisend; 1 000  
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Antwoorde 

9. (a) 90 000;  100 000;  110 000;  120 000;  130 000;  140 000;  150 000;  160 000;   

 170 000 

 (b) 440 000;  450 000;  460 000;  470 000;  480 000;  490 000;  500 000;  510 000;   

 520 000 

 (c) 430 000;  480 000;  530 000;  580 000;  630 000;  680 000;  730 000;  780 000;   

 830 000;  880 000 

10. 120 000;  121 500;  123 000;  124 500;  126 000;  127 500;  129 000;  130 500; 132 000 

11. (a) 4 000 (b) 7 000 (c) 10 000 (d) 13 000 
 (e) 16 000 (f) 19 000 (g) 22 000 

12. (a) 160 054 > 123 654   123 654 < 160 054 

 (b) 987 121 > 789 121   789 121 < 987 121 

 (c) 404 872 < 440 782   440 782 > 404 872 

 (d) 144 544 < 414 454   414 454 > 144 544 
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3.2 Stel getalle voor en vergelyk hulle 

Antwoorde 
 
1.  Getal-

simbool 
Getalnaam Uitgebreide notasie 

 423 772 vierhonderd-drie-en-twintigduisend 
sewehonderd twee-en-sewentig 

400 000 + 20 000 + 3 000 + 
700 + 70 + 2 

 611 954 seshonderd-en-elfduisend negehonderd 
vier-en-vyftig 

600 000 + 10 000 + 1 000 + 
900 + 50 + 4 

 545 756 vyfhonderd-vyf-en-veertigduisend 
sewehonderd ses-en-vyftig  

500 000 + 40 000 + 5 000 + 
700 + 50 + 6 

 701 205 sewehonderd-en-eenduisend tweehonderd 
en vyf 

700 000 + 1 000 + 200 + 5 

 801 630 agthonderd-en-eenduisend seshonderd en 
dertig 

800 000 + 1 000 + 600 + 30 

 306 301 driehonderd-en-sesduisend driehonderd 
en een  

300 000 + 6 000 + 300 + 1 

 200 036 tweehonderdduisend en ses-en-dertig 200 000 + 30 + 6 

 870 102 agthonderd-en-sewentigduisend 
eenhonderd en twee 

800 000 + 70 000 + 100 + 2 

 909 009 negehonderd-en-negeduisend en nege 900 000 + 9 000 + 9 

 859 560 agthonderd-nege-en-vyftigduisend 
vyfhonderd en sestig  

800 000 + 50 000 + 9 000 + 
500 + 60 

 102 040 eenhonderd-en-tweeduisend en veertig 100 000 + 2 000 + 40 

 110 300 eenhonderd-en-tienduisend driehonderd 100 000 + 10 000 + 300 

 606 109 seshonderd-en-sesduisend eenhonderd en 
nege 

600 000 + 6 000 + 100 + 9 

 800 001 agthonderdduisend en een 800 000 + 1 

 200 909 tweehonderdduisend negehonderd en 
nege  

200 000 + 900 + 9 
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Antwoorde 
2. (a) 909 009   

 (b) 102 040 

3. 120 000;  160 000;  200 000;  240 000;  280 000;  320 000;  360 000;  400 000;   
440 000;  480 000;  520 000 

4. (a) 99 000  (b) 108 000   

 (c) 117 000 (d) 126 000  

 (e) 135 000 (f) 144 000  

 (g) 153 000  (h) 162 000  

 (i) 171 000 (j) 180 000  

 (k) 189 000 

5. (a) 16 154 < 16 654 16 654 > 16 154 

 (b) 23 121 < 23 322 23 322 > 23 121 

 (c) 44 872 > 44 782 44 782 < 44 872 

 (d) 14 544 < 41 454  41 454 > 14 544 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

3.3 ’n Ondersoek 

Aanbiedingsriglyne 
Leerders moet hierdie projek oor ’n paar dae in hulle eie tyd doen. Vra hulle elke af en toe 
om kortliks terugvoering oor hulle vordering te gee.  
 

Antwoord 
Leerders se skattings sal verskil. Hulle moet bewys kan lewer van hoe hulle geredeneer het 
en hoe hulle by die antwoord uitgekom het. ’n Skatting van tussen 6 000 en 14 000 stene 
sal redelik wees. 
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Graad 5 Kwartaal 3 Eenheid 4  Heelgetalle: Optelling en aftrekking 
 

Oorsig van Leerderboek 

Afdelings in hierdie eenheid Inhoud Bladsye in Leerderboek 

4.1 Hersiening en optelling in kolomme Stel die kolomformaat by optelling bekend 223 tot 225 

4.2 Trek in kolomme af Stel die kolomformaat by aftrekking bekend 226 tot 227 

4.3 Optelling in kolomme met minder 
skryfwerk 

Verfyn die kolomformaat by optelling 228 tot 230 

4.4 Nog ’n manier om in kolomme af te trek Aftrekking in kolomme met oordrag tussen plekwaardeposisies 231 tot 232 

4.5 Los probleme op Woordprobleme met optelling en aftrekking 232 
 

KABV-tydstoewysing 5 uur 

KABV-bladsyverwysings 14 tot 16 en 186 tot 187 

 

Wiskundige agtergrond  
Om in kolomme op te tel en af te trek is nie nuwe metodes wat verskil van die afbreek-en-opboumetodes (ontbind-en-saamstelmetodes) wat leerders reeds 
gebruik het nie. Om in kolomme te werk is bloot ’n alternatiewe formaat vir die uiteensetting van die werk. Dit het die voordeel dat dit verkort kan word deur nie 
al die denkstappe neer te skryf nie.  
 
Die oorgang van optelling en aftrekking deur afbreek en opbou (ontbinding en samestelling), soos leerders dit tot dusver gedoen het, na die sogenaamde 
“kolommetode” is ook nie ’n verandering in metode nie; dit is ’n verandering in die stylvorm en ’n vermindering van die skriftelike neerskryf van die wiskundige 
denkstappe. 
 
Die aktiwiteite in hierdie eenheid bied aan leerders die geleentheid om ’n geleidelike oorgang te maak van die stap-vir-stap neerskryf van die denkstappe wat 
hulle in Kwartale 1 en 2 gebruik het, na die meer ekonomiese kolomformaat om optelling en aftrekking uiteen te sit. 
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4.1 Hersiening en optelling in kolomme  

Aanbiedingsriglyne 
Sê aan leerders dat hulle ’n ander manier vir die neerskryf van hulle denke vir optelling en 
aftrekking gaan leer.  
 

Moontlike wanbegrippe 
Die volgende wanbegrip kan ontstaan en moet besweer word, naamlik: werk in kolomme 
is ’n ander metode as die ontbinding van getalle in hulle plekwaardedele, herrangskikking, 
en berekening van die verskillende dele voor die berekening van die antwoord plaasvind. 
In werklikheid is die werk in kolomme net een van die talle maniere waarop die metode 
skriftelik uiteengesit kan word. Van die belangrike denkstappe, soos die ontbinding van 
getalle in hulle plekwaardedele, word net nie in die tradisionele kolomformaat neergeskryf 
nie.  
 

Antwoorde 
1. (a) 8 000 + 200 + 50 + 4 + 3 000 + 400 + 30 + 2 = 11 686 

 (b) 5 000 + 600 + 80 + 7 + 2 000 + 700 + 30 + 6 = 8 423 
 
2. Die foute in Steve se werk word met rooi uitgelig: 
 
    5 687 = 5 000 + 400 + 80 + 7  

    2 736 = 2 000 + 700 + 30 + 6 

           5 687 + 2 736 = 8 000 + 1 100 + 110 + 13 

       = 9 000 + 200 + 10 + 3 

               = 9 213 

Die volgende voorbeeld van ’n nota verduidelik wat Steve verkeerd gedoen het. 
Hierdie foute moet deel van leerders se notas vorm. Leerders sal dit waarskynlik anders 
bewoord.  

  
 Steve, jy het die 5 687 verkeerd ontbind: die 400 moes 600 gewees het. 

Jy het die duisende verkeerd opgetel: 5 000 + 2 000 = 7 000 en nie 8 000 nie.  

Jy het ook vergeet om een tien by te tel, waarskynlik die tien in 110.  

 Die regte antwoord is 8 423 (soos in vraag 1(b)). 
 
3. Leerders moet die werk uiteensit soos in die geskakeerde gedeelte gewys is. 

 (a) 1 337 (b) 1 301 (c) 12 394 (d) 82 621 
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Moontlike wanbegrippe 
Wees op die uitkyk daarvoor dat leerders nie die wanbegrip vorm dat optelling “in 
kolomme”, soos in die tweede geskakeerde gedeelte gewys is, ’n ander metode van optelling 
is as die een in die geskakeerde gedeelte boaan die bladsy. Albei hierdie gedeeltes gebruik 
ontbinding in plekwaardedele en daarna die saamstel van die antwoord. Daar is geen 
wiskundige of denkverskil tussen die twee geskakeerde gedeeltes nie.  
 

Aanbiedingsriglyne 
Op hierdie stadium is leerders gewoond daaraan om optelling neer te skryf soos dit in die 
geskakeerde gedeelte boaan die bladsy uiteengesit is. Sê vir hulle dat hulle nou ’n korter 
manier gaan leer om hulle werk uiteen te sit. Op die korter manier gaan van die dinge wat 
’n mens dink wanneer jy optel nie neergeskryf word nie. Dit kan duidelik uitgewys word 
deur die geskakeerde gedeelte (of soortgelyke werk met verskillende getalle) op die bord te 
skryf en dan die dele wat nie neergeskryf word nie, uit te vee.  
 
        66  552244  ==  66  000000  ++  550000  ++  2200  ++  44      
Skryf op die bord:       33  224455  ==  33  000000  ++  220000  ++  4400  ++  55          

            66  552244  ++  33  224455  ==  99  000000  ++  770000  ++    6600  ++  99    

                            ==  99  776699            

(U kan die dele wat uitgevee moet word met ’n ander kleur kryt skryf.) 

Vee nou die grys gedeeltes uit: 
              66  552244  ==  66  000000  ++  550000  ++  2200  ++  44      
              33  224455  ==  33  000000  ++  220000  ++  4400  ++  55          

                          66  552244  ++  33  224455    ==  99  000000  ++  770000  ++  6600  ++  99    

                            ==  99  776699            
 
Doen dan nog ’n optelsom op die bord, byvoorbeeld met die getalle in die tweede 
geskakeerde gedeelte, sonder om die uitbreidings en die redes vir die gedeeltelike 
antwoorde neer te skryf. Verduidelik egter die uitbreidings en die redes vir die gedeeltelike 
antwoorde mondeling. 
 

Antwoorde 
4. Leerders moet hulle werk soos in die eerste geskakeerde gedeelte uiteensit. 

 (a) 10 967  (b) 77 887 
 
5. (a)  5 436  (b)  23 572   (c) 35 254   (d) 23 234 
        + 3 352        + 53 215        + 42 623    32 123 
  8 788   76 787    77 877        + 11 442 
                       66 799     
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Moontlike wanbegrippe 
Die bekendstelling van kolomoptelling word geleidelik gedoen sodat leerders nie 
plekwaardes uit die oog verloor as hulle in kolomme optel nie. Daar moet teen die 
wanbegrip gewaak word dat enkelsyfergetalle in elke kolom opgetel word. Kyk ook 
“Moontlike wanbegrippe” op bladsy 132 van hierdie Onderwysersgids. 
 

Aanbiedingsriglyne 
In gevalle waar oordrag tussen kolomme nodig is om die finale antwoord te kry, word ’n 
uitgebreide vorm van optelling in kolomme in die geskakeerde gedeelte gegee. (Die 
tradisionele verkorte vorm van kolomuiteensetting, waar die antwoord in een reël gegee 
word, word eers aan die einde van Afdeling 4.3 op bladsy 230 van die Leerderboek gegee.) 

Die geskakeerde gedeelte kan as die basis vir ’n les en demonstrasie gebruik word. 
 

Antwoorde 
6. Leerders tel in kolomme op om by die antwoord 1 337 uit te kom. 

 7.     (a)       26 987 
+ 54 654 
             11 
          130 
      1 500 
   10 000 
   70 000 
   81 641 

(b) 
 
. . . (7 + 4) 
. . . (80 + 50) 
. . . (900 + 600) 
. . . (6 000 + 4 000) 
. . . (20 000 + 50 000) 

  44 887 
+ 47 596 

         13 
      170 
  1 300 
11 000 
80 000 
92 483 

 
 
. . . (7 + 6) 
. . . (80 + 90) 
. . . (800 + 500) 
. . . (4 000 + 7 000) 
. . . (40 000 + 40 000) 

8. Hier onder is ’n voorbeeld van ’n nota. Leerders verduidelik in hulle eie woorde.  

 Thuli, jy het nie die tiene-dele en die honderde-dele reg geskryf nie. Jy moes geskryf het  
70 + 90 = 160 en 600 + 800 = 1 400.  

 Toe jy opgetel het, het jy nie die plekwaardes onthou nie.  
Die regte antwoord is 1 400 + 160 + 11 = 1 571. 

 
9. Leerders moet in kolomme optel.  

 (a) 82 534 (b) 60 123 (c) 64 644 

 (d) 98 887 (e) 6 608 (f) 39 066   
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4.2 Trek in kolomme af 

Aanbiedingsriglyne 
U kan die twee maniere waarop die berekening van 876 − 254 uiteengesit word gelyktydig, 
langs mekaar op die bord behandel. Skryf die beskrywings van die verskillende stappe  
in die middel. Die formaat (manier van skryf) wat leerders vantevore gebruik het (in 
Kwartaal 2) is op linkerhand. Die eerste twee reëls is presies dieselfde: 
 

Die “ou” manier van skryf ’n Nuwe manier van skryf 

876 

254 

876 − 254 

= 800 + 70 + 6 

= 200 + 50 + 4 

= 600 + 20 + 2 

Breek albei getalle in hulle 
plekwaardedele op. 

Trek ooreenstemmende 
plekwaardedele af. 

876 

254 

= 800 + 70 + 6 

= 200 + 50 + 4 

 
 
Nadat u die gedeelte hier bo op die bord geskryf het, kan u  
verduidelik dat die laaste stap op ’n ander manier geskryf  
kan word. Demonstreer dit soos regs onder in rooi gewys: 

876 

254 

876 − 254 

= 800 + 70 + 6 

= 200 + 50 + 4 

= 600 + 20 + 2 

Breek albei getalle in hulle 
plekwaardedele op. 

Trek ooreenstemmende 
plekwaardedele af. 

876 

254 

2 
20 

600 

= 800 + 70 + 6 

= 200 + 50 + 4 

 

Om leerders aan te moedig om werklik aandag te gee, kan u hulle nou vra om dit wat u op 
die bord geskryf het, in hulle skryfboeke oor te skryf. Daarna moet hulle die berekeninge op 
beide die “ou” en die nuwe manier van skryf voltooi. 

Let daarop dat vraag 3 vra dat leerders die nuwe “vertikale” manier (formaat) moet 
gebruik, maar dat hulle die plekwaarde-uitbreidings moet neerskryf. In vraag 4, op bladsy 
227 van die Leerderboek, word leerders uitgedaag om te probeer om die berekeninge te 
doen deur die plekwaarde-uitbreidings net in gedagte te hou, en dit nie neer te skryf nie. 
 

Antwoorde 
1. (a) 622 (b) 3 314 (c) 4 378 (d) 55 134 

2. Leerders skryf die berekeninge wat hulle vir vrae 1(b) en (d) gedoen het oor op die 
“vertikale” manier, soos in die onderste helfte van die geskakeerde gedeelte gewys.  

3. Leerders sit hul berekeninge, soos in vraag 2, op die “vertikale” manier uiteen. 

 (a) 2 643 (b) 25 260     
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Aanbiedingsriglyne 
Die vereiste om nie die plekwaarde-uitbreidings in graad 5 te skryf nie, moet nie streng 
afgedwing word nie. Leerders wat die uitbreidings moet neerskryf om duidelikheid te hê 
oor watter berekeninge hulle moet doen, moet toegelaat word om dit te doen. 
 

Antwoorde 
4. Leerders moet die werk op die vertikale manier uiteensit, sonder om die getalle in 

uitgebreide notasie neer te skryf. Hulle moet wel die redes vir die deelantwoorde 
neerskryf. 

 (a) 5 412 (b) 9 503 (c) 52 322 (d) 41 524 

5. (a) 4 402 (b) 6 353 (c) 35 261 (d) 44 223 

6. (a) 40 000 (b) 5 437 

7. 63 352 = 3 353 + 59 999  
63 352 − 27 685  = 59 999 − 27 685 + 3 353 
    = 32 314 + 3 353 
    = 35 667 

8. Leerders doen die berekeninge in kolomme. 

 (a) 5 664 (b) 26 556 (c) 42 315 (d) 42 550 

9. 38 965 ander soorte voertuie 
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4.3 Optelling in kolomme met minder skryfwerk 

Wiskundige notas 
Tradisioneel is optelling met oordrag uiteengesit soos op regterhand vir 
4 697 + 8 956 gewys word. Die blou merke, van regs na links, dui in 
werklikheid 10, 100 en 1 000 aan. As die merke as “1”, “1” en “1” gelees 
word, en leerders vir die tiene-kolom “1 + 9 + 5 = 15”, vir die honderde-
kolom “1 + 6 + 9 = 16” en vir die duisendekolom “1 + 4 + 8 = 13” dink, 
kan hulle begrip en bewustheid van plekwaarde en van die werklike getalle vierduisend 
seshonderd nege-en-sewentig en agtduisend negehonderd ses-en-vyftig ernstig ondermyn word. 

Leerders se bewustheid en begrip van plekwaarde en van die werklike getalle wat 
betrokke is, moet behou word. Met die oog daarop word die oorgang van die aparte 
neerskryf van die kolomtotale (deelantwoorde) na die tradisionele verkorte vorm van die 
kolomformaat geleidelik deur die fases soos hier onder uiteengesit, ingevoer.  

  
 

 

 

 

 

 
 
    Bl. 228 van LB   Bl. 228 van LB   Bl. 229 van LB       Bl. 230 van LB 

    Vorm A         Vorm B          Vorm C      Vorm D 

Aanbiedingsriglyne 
U kan Vorms A en B hier bo onderskeidelik aan die linker- en regterkant van die bord skryf 
en die verskillende stappe, soos in die geskakeerde gedeelte in die Leerderboek uiteengesit, 
verduidelik. Daaruit kan leerders sien dat Vorms A en B net twee verskillende maniere is 
om dieselfde denkwyse op skrif te stel. ’n Fyner uiteensetting van hoe die voorstelling kan 
verloop, word op bladsy 229 gegee. Dit word aanbeveel dat u die uiteensetting hier bo met 
ander syfers herhaal, byvoorbeeld met 6 857 + 4 685. 

Let daarop dat leerders Vorm A mag gebruik om veelsyfergetalle op te tel, d.i. om die 
verskillende plekwaardedele individueel op te tel en dan die kolomtotale bymekaar te tel. 
Die waarde van die moeite wat dit verg om Vorm D te leer, lê daarin dat, as dit met gemak 
gebruik word, dit vinniger gaan as Vorm A. Omdat minder neergeskryf word, neem dit ook 
minder plek. Leerders wat die vermoë verloor om Vorm A te gebruik, en Vorm D sonder vertroue 
en begrip gebruik, maak foute en is swakker daaraan toe as leerders wat nie verder as Vorm A 
vorder nie.   

 
4 697 

+ 8 956 
13 653 

 

4 697 
+ 8 956 
12 543 

10 
      100 
  1 000 

13 653 

4 697 
+ 8 956 

13 
140 

1 500 
12 000 
13 653 

4 697 
+ 8 956 
13 653 

4 697 
+ 8 956 
13 653 

10 
      100 
  1 000 
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Aanbiedingsriglyne 
Laat leerders vraag 1 doen. Let op dat die geskrewe formaat hulle dwing om die 
deelantwoord (kolomtotaal) vir elke kolom te ontbind voordat hulle iets neerskryf. Hulle 
het dit nog nie vantevore gedoen nie en kan hierdie werkswyse ’n bietjie moeilik vind.  

Stel aan leerders wat werklik sukkel voor dat hulle eers vraag 1(a) doen deur die kolom-
totale apart neer te skryf soos hulle in Afdeling 4.1 gedoen het. Daarna kan hulle die werk 
oorskryf in die vorm soos deur die voorbeeld 4 697 + 8 956 aangedui is. U kan ook die 
voorstelling herhaal waarin Vorm A (kyk vorige bladsy; elke kolomtotaal word apart 
neergeskryf) met Vorm B (die plekwaardedele van die kolomtotale word apart neergeskryf) 
vir 8 956 + 7 688 of ander getalle vergelyk word. 

Dit dien eintlik geen doel om met Vorm C, soos in die geskakeerde gedeelte beskryf, aan 
te gaan met leerders wat nie gemaklik is met die gebruik van Vorm B nie. Leerders wat nog 
onseker is wanneer hulle vraag 1(c) doen, moet ekstra oefening in die gebruik van Vorm B 
kry, byvoorbeeld die volgende: 

6 489 + 8 745  7 765 + 8 588  4 865 + 4 567 + 5 243 

47 586 + 9 565  35 657 + 47 754 

Leerders wat veilig voel met die gebruik van Vorm B nadat hulle vraag 1 voltooi het, kan 
op hulle eie die geskakeerde gedeelte lees en die volgende oefeninge aanpak. 
 

Antwoorde 
1. (a) 7 688 

+ 8 567 
15 145 

10 
100 

  1 000 
16 255 

 

(b) 45 847 
+ 37 586 

72 323 
10 

100 
1 000 

10 000 
83 433 

(c) 38 586 
+ 26 795 

54 271 
10 

100 
1 000  

10 000 
65 381 

  
2. (a) 8 867 

+ 7 968 
16 835 

10 
100   

 1 000 
 

(b) 45 886 
+ 38 657 

84 543 
10 

100 
   1 000 
10 000 

(c) 26 783 
+ 48 894 

75 677 
100 

1 000 
10 000 

(d) 55 378 
+ 28 257 

83 635 
10 

100 
10 000 

3.     7 668 

 + 8 897  Moenie druk op leerders uitoefen wat dit nog nie regkry nie.  

  16 565  
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Aanbiedingsriglyne 
Laat leerders, nadat hulle vraag 4 voltooi het, 34 697 + 48 956 bereken deur te dink en te 
skryf op enige manier wat hulle verkies. Laat hulle dan na die geskakeerde gedeelte kyk om 
te sien watter van A, B, C of D hulle eie werk die beste illustreer.  
 

Antwoorde 
4.   45 886 = 40 000 + 5 000 + 800 + 80 + 6 

   38 657 = 30 000 + 8 000 + 600 + 50 + 7 

 45 886 + 38 657 = 70 000 + 13 000 + 1 400 + 130 + 13 

           = 80 000 + 4 000 + 500 + 40 + 3 

           = 84 543 

5. (a) 94 525 (b) 64 623 (c) 89 047 
 (d) 67 894 (e) 85 762 (f) 65 956 

6. R47 029 

7. 76 343 huise 
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4.4 Nog ’n manier om in kolomme af te trek  

Wiskundige notas 
Dit is belangrik om te besef dat leerders nie afhanklik is van die ontbind-en-saamstel-
metode (afbreek-en-opboumetode) van aftrekking in kolomformaat, of enige ander 
formaat, nie om in staat te wees om met veelsyfergetalle af te trek nie. Bytelling, soos boaan 
die geskakeerde gedeelte gedemonstreer, is ’n baie doeltreffende metode van aftrekking. 
Dit werk op dieselfde manier vir alle getalle en veroorsaak nie tegniese probleme soos dié 
wat oordrag (“leen”) in die tradisionele ontbind-en-saamstelmetode vereis nie. 
 

Aanbiedingsriglyne 
Drie verskillende metodes van aftrekking word in die geskakeerde gedeelte gedemonstreer: 

• bytelmetode 

• verander-en-kompenseermetode 

• oordrag- of leenmetode. 

Demonstreer die drie metodes vir 63 543 − 27 688 op die bord. U kan die verskillende 
korter maniere van die neerskryf van die oordragmetode (leenmetode), wat onderaan die 
geskakeerde bladsy gegee is, oorslaan. 

Laat leerders dan vrae 1, 2, 3 en 4 op die volgende bladsy aanpak. 
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Antwoorde 
1. Leerders doen die berekeninge deur die leenmetode te gebruik.  

 (a) 2 464 (b) 33 646 

2. Leerders toets hulle antwoorde vir vraag 1 met die bytelmetode. 

3. Leerders doen die berekeninge deur die leenmetode te gebruik.  

 (a) 44 547 (b) 55 869 

4. Leerders toets hulle antwoorde vir vraag 3 met die verander-en-kompenseermetode. 

 

 

 

 

4.5 Los probleme op 

Aanbiedingsriglyne 
As leerders onseker is oor watter berekeninge hulle moet doen, kan u aan hulle voorstel dat 
hulle eers ’n getallesin moet skryf om die situasie voor te stel. Die getallesin kan leerders 
dalk help om die regte rekenplan te maak. Getallesinne wat die situasies in van die vrae 
beskryf, word hier onder gegee. 
 
Vraag 1:    c + 35 255 = 89 034, wat op die rekenplan 89 034 − 35 255 dui. 
 
Vraag 2:   35 794 + c = 45 880, wat op die rekenplan 45 880 − 35 794 dui. 
 
Vraag 3:  Die getallesin is  c − 10 550 = 79 600. In hierdie geval sal leerders minder 
probleme hê om die rekenplan 79 600 + 10 550 direk te herken sonder om dit eers as ’n 
getallesin te skryf. 
 
Vir vrae 4 en 5 is die toepaslike rekenplanne 21 876 + 35 889 en 19 655 − 18 564 maklik om 
te herken en dit dien geen doel om getallesinne te skryf nie. 
 
Vraag 6:  As leerders nie dadelik sien dat hulle 79 093 van 85 084 moet aftrek nie, kan dit 
help om die getallesin 79 093 + c = 85 084 te skryf. 
 

Antwoorde 
1. 53 779 hektaar 2. 10 086 hoenders 

3. 90 150 impalas 4. 57 765 m 

5. R1 091 6. 5 991 km  
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Graad 5 Kwartaal 3 Eenheid 5         Aansigte van voorwerpe  
 

Oorsig van Leerderboek 

Afdelings in hierdie eenheid Inhoud Bladsye in Leerderboek 

5.1 Verskillende aansigte van dieselfde voorwerp Voorwerpe lyk verskillend as daar vanuit verskillende posisies 
daarna gekyk word 

233 

5.2 Wat jy van verskillende plekke sien Meer oor hoe voorwerpe vanuit verskillende posisies lyk 234 tot 235 
 

KABV-tydstoewysing 3 uur 

KABV-bladsyverwysings 24 en 188 
 

Wiskundige agtergrond  
Hierdie eenheid handel daaroor om fyn op te let hoe dieselfde voorwerp verskillend kan lyk as ’n mens dit vanuit verskillende posisies bekyk. 
 
Bewustheid van dié verskille is belangrik as u leerders se ruimtelike sin vir driedimensionele voorwerpe wil ontwikkel. Dit is ook belangrik by die teken van ’n 
driedimensionele voorwerp, veral as dit nie ’n eenvoudige voorwerp is nie. ’n Mens sal dan so ’n voorwerp teken soos dit vanuit verskillende posisies gesien 
word. Gesamentlik vorm hierdie tekeninge ’n nuttige verwysing om die volledige ruimtelike vorm van die voorwerp te verstaan. Sulke tekeninge word 
voortdurend op tegniese gebied (bv. in siviele en meganiese ingenieurswese) tydens die ontwerpproses gebruik. 
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5.1 Verskillende aansigte van dieselfde voorwerp 

Wiskundige notas 
Hierdie afdeling bring die belangrikheid van die vermoë om jou te kan indink hoe ’n 
voorwerp in of vanuit verskillende posisies lyk, na vore. 
 

Aanbiedingsriglyne 
Hoewel hierdie afdeling op die vaardigheid fokus om van gegewe tekeninge te redeneer, sal 
dit die moeite werd wees om leerders ’n paar eenvoudige voorwerpe te laat teken (miskien 
’n paar van die voorwerpe wat hulle in Kwartaal 2 Eenheid 6 uit papier gevou het).  

U kan leerders in groepies rondom ’n tafel waarop u ’n voorwerp geplaas het, laat sit. 
Party kan oor die voorwerp leun en ander kan uit ’n laer hoek (d.i. laer as die tafel) na die 
voorwerp kyk, terwyl ander gewoon om die tafel sit. Vra elke leerder om die voorwerp te 
teken soos hy/sy dit sien. Nadat almal hulle tekeninge voltooi het, kan hulle dit vergelyk. 
Laat leerders uit mekaar se posisies na die voorwerp kyk, sodat hulle kan sien wat die ander 
groepslede gesien het. 

Vraag 3 is moeilik. Dit is aanvaarbaar as leerders dit nie op hierdie stadium regkry nie. 
Leerders kan na hierdie vraag terugkeer nadat hulle hierdie eenheid voltooi het.  
 

Antwoorde 
1. Leerders se eie werk. Opmerkings in die leerders se paragraaf kan insluit:  

Die beker word onderstebo gehou met die oor van die beker na regs; die beker is 
kloksgewys gedraai; die beker is een vyfde van ’n halwe draai van prent na prent 
gedraai totdat die beker in Prent F regop is. Laat leerders toe om te sê wat hulle sien. 

2. Soos in Prent B 

3.  
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5.2 Wat jy van verskillende plekke sien  

Wiskundige notas 
Die idees in die vorige afdeling word hier geformaliseer. Afhangende van die voorwerp 
waarna gekyk word, kan daar sekere aansigte wees wat nuttiger as ander is. Bo- en 
onderaansigte is dikwels baie nuttig, asook syaansigte wat verskillende vlakke of die 
simmetrie van die voorwerp wys. Soms moet ’n mens ’n voorwerp vanuit ’n minder 
gebruiklike aansig wys, wat daartoe kan lei dat baie van die eienskappe van die voorwerp 
versteek is (bv. Prent 4).  
 

Aanbiedingsriglyne 
Weer eens, as tyd en hulpmiddels dit toelaat, laat leerders werklike voorwerpe en planne 
(in die klaskamer, op die speelgrond, in die skoolsaal, ens.) teken. Laat hulle egter nou 
gesprek voer oor watter posisies die nuttigste is om die eienskappe van die voorwerp te wys, 
veral as dit oor planne van kameruitleg, en vlakke en simmetrieë van voorwerpe gaan.  
As alternatief kan u met hulle gesprek voer oor hoe ’n kameruitleg of ’n voorwerp vanuit ’n 
spesifieke posisie kan lyk (’n groter uitdaging). 
 

Antwoorde 
1. (a) Prent 4 

 (b) Persoon B:  Prent 3    

  Persoon E:  Prent 1    

  Persoon F:  Prent 2 

 (c)  
 
 

 

 

 

 

 

     C          D 
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Aanbiedingsriglyne 
Laat leerders toe om hul antwoorde vir vraag 2 aan mekaar te verduidelik. Dit is belangrik 
om op te let watter soort beskrywings hulle gee. 
 

Antwoorde 
2. (a) Piet staan by A.  

 (b) Jaamiah staan by C. 

 (c) Tebogo staan by B. 
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Graad 5 Kwartaal 3 Eenheid 6  Eienskappe van tweedimensionele figure  
 

Oorsig van Leerderboek 

Afdelings in hierdie eenheid Inhoud Bladsye in Leerderboek 

6.1 Teken figure op blokkiespapier Die noodsaaklikheid vir apparaat om figure goed te kan teken 236 tot 237 

6.2 Figure met gelyke sye en regte hoeke Verken die moontlikhede wat uit hierdie twee vereistes voortspruit 238 tot 239 

6.3 Figure binne-in sirkels Teken sirkels, kies punte op hulle en verbind die punte om veelhoeke te vorm 240 tot 241 
 

KABV-tydstoewysing 4 uur 

KABV-bladsyverwysings 22 tot 23 en 189 
 

Wiskundige agtergrond 
Die uitdaging om goeie kopieë van gegewe vorms (figure) te teken, het waarskynlik reeds in Kwartaal 1 Eenheid 8 (Afdeling 8.5) kop uitgesteek. Selfs al het dit 
nie, sal party van u leerders dalk nou wil weet hoe hulle beter figure kan teken. Dit is die fokus van Eenheid 6.1. Een manier is om blokkiespapier (geruite 
papier) te gebruik.  
 
Die vereiste “vorms met gelyke sye en regte hoeke” word in Afdeling 6.2 aangespreek. Deur ’n proses van uitskakeling word leerders tot die gevolgtrekking gelei 
dat slegs vierkante aan hierdie vereiste voldoen. Die proses om tot hierdie gevolgtrekking te kom, is belangrik. Baie wiskundige idees word deur die vra van ’n 
eenvoudige vraag en ’n ondersoek van die moontlikhede wat daaruit voortspruit, gevorm. Moet dus nie na vierkante of enige spesifieke veelhoeke (poligone) 
verwys terwyl leerders deur hierdie proses werk nie. 
 
In Afdeling 6.3 word die nuttigheid van sirkels in die teken van sekere veelhoeke bekend gestel. As ’n mens ’n sirkel teken en ’n paar punte op sy omtrek merk, 
en hierdie punte dan met reguit lyne verbind, word veelhoeke gevorm. Dié ontdekking is ’n belangrike saadjie wat later na ’n groot hoeveelheid belangrike 
wiskunde lei. Hierdie afdeling fokus op die teken van vierkante, reghoeke en reëlmatige seshoeke (heksagone). 
 

Benodighede 
Vierkantige blokkiespapier (kyk bl. 412 en 413 in die Bylaag); los velle A4-papier; ronde voorwerpe soos blikkies, klein deksels of pierings (kyk Afdeling 6.3 op 
bl. 264 van hierdie Onderwysersgids) 
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6.1 Teken figure op blokkiespapier 

Wiskundige notas 
Hierdie afdeling fokus op die teken van veelhoeke, hoofsaaklik driehoeke en vierhoeke, op 
vierkantige blokkiespapier. Dit is gewoonlik maklik om vas te stel of die hoeke van 
veelhoeke wat op blokkiespapier geteken is, kleiner as regte hoeke, groter as regte hoeke of 
presies regte hoeke is.  

Wiskunde behels dikwels dat ’n mens moet uitvind of iets (byvoorbeeld ’n gegewe figuur) 
aan ’n bepaalde stel wiskundige voorwaardes voldoen. Om dit uit te vind, vereis gewoonlik 
tyd en ’n hele paar pogings. Wiskunde gaan nie altyd daaroor om die antwoord vinnig te 
kry nie, ook nie oor hoe om dadelik te weet hoe om ’n antwoord uit te werk nie. Soms leer 
’n mens ’n groot klomp wiskunde deur probeer-en-verbeter.  

Aanbiedingsriglyne 
Die aktiwiteite in hierdie afdeling is gestofistikeerd, want daar word van leerders verwag 
om te besluit of ’n gegewe figuur aan sekere voorwaardes voldoen (vraag 2). Leerders word 
ook gevra om figure met sekere vereistes of eienskappe (vrae 1 en 3) te teken. Soms is dit nie 
moontlik om figure met die vereiste eienskappe te teken nie. Laat u leerders toe om deeglik 
deur hierdie vereistes te werk. Weerstaan die versoeking om hulle te help om die 
“antwoord” te vind. Verduidelik aan hulle dat daar nie van hulle verwag word om dadelik 
by antwoorde uit te kom nie en dat hulle waarskynlik verskeie pogings sal moet aanwend 
voordat hulle die antwoord kan teken of ’n gevolgtrekking kan maak. Help leerders deur 
gesprekke waardeur hulle so ver as moontlik op eie stoom kan vorder. Hulle sal groot 
voordeel uit die ondervinding trek. 

In vraag 2 “gebruik” leerders 
blokkiespapier om hulle te help om te 
besluit of ’n figuur aan sekere vereistes 
voldoen. In vraag 3 gebruik hulle dit 
om figure met sekere eienskappe te 
teken. As u toegang tot die internet het, 
kan u voorbeelde van blokkiespapier 
aflaai en druk. U kan ook die blokkies-
papier in die Bylaag (bl. 412 en 413) 
fotokopieer, of u kan leerders daaraan 
herinner hoe hulle op bladsy 102 van 
die Graad 4 Leerderboek gewys is hoe 
om hulle eie blokkiespapier te maak. 
(Sien die uittreksel regs.) 

Antwoorde 
1. (a) tot (e)    Leerders se eie tekeninge     
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Antwoorde 
2. (a) Die rooi vierhoek 

 (b) Die swart vierhoek 

3. (a) Onmoontlik  

 (b) Leerders se eie tekeninge; hulle kan dalk verskil. 

 (c) Onmoontlik  

 (d)  Leerders se eie tekeninge; hulle kan dalk verskil.  

 (e) Onmoontlik  

 (f) Onmoontlik  
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6.2 Figure met gelyke sye en regte hoeke  

Wiskundige notas 
Soos reeds genoem, gaan wiskunde dikwels daaroor om vas te stel wat alles aan bepaalde 
wiskundige voorwaardes voldoen. Dié afdeling behandel voorbeelde hiervan. 

Die enigste tweedimensionele vorms wat gelyke sye en net regte hoeke het, is vierkante. 
Maar moet dit nie vir u leerders sê voor die einde van die afdeling nie.  

Die definisies van reghoeke en vierkante is nogal kompleks. ’n Reghoek is enige vierhoek 
met vier gelyke hoeke. Hulle is altyd regte hoeke. Volgens hierdie definisie is ’n vierkant 
ook ’n reghoek: alle vierkante het vier regte hoeke. Dit maak dus sin om vierkante as 
reghoeke met vier gelyke sye te definieer.  

Moontlike wanbegrippe 
Party leerders sal weerstand bied teen die idee dat ’n vierkant ’n spesiale reghoek is. Die 
vraag hier is: “Het ’n vierkant vier gelyke hoeke?” Wel, ja. “Het ’n vierkant ander eienskappe wat 
reghoeke oor die algemeen nie het nie?” Ja, die sye is gelyk. Dan moet ’n vierkant ’n spesiale 
soort reghoek wees, een met vier gelyke sye. ’n Deel van die probleem is dat baie leerders 
geleer het dat ’n reghoek ’n vorm met twee lang en twee kort sye is. Dit is nie ’n goeie 
definisie van ’n reghoek nie. 

Aanbiedingsriglyne 
Herinner leerders daaraan dat hoewel ons dikwels dinge in die wêreld rondom ons in 
aparte kategorieë plaas, byvoorbeeld katte en honde, ons dit nie altyd doen nie. Soms is 
een groepering ’n subgroepering van ’n ander groepering. Vra byvoorbeeld: “Is alle meisies 
mense?”, “Is alle mense meisies?”, “Is alle hoenders voëls?”, “Is alle voëls hoenders?”, “Is rooi ’n 
kleur?”, “Is alle kleure rooi?” Vra hulle om aan ander voorbeelde te dink. Bespreek dan die 
gegewe definisies van reghoeke en vra hulle of vierkante ook daardie eienskappe het.  

Leerders kan dit maklik vind om regte hoeke raak te sien waar die sye van die figure op 
die roosterlyne (d.i. die blokkiespapier se lyne) is, byvoorbeeld in Figure D en F. Hulle kan 
dit egter moeiliker vind om regte hoeke raak te sien in vorms waar die sye nie op die 
roosterlyne is nie. In hierdie voorbeelde behoort leerders regtehoek-gidsplate (kyk 
Leerderboek bl. 99) te gebruik om te toets vir regte hoeke. Leerders kan ook die lengtes van 
sye in hierdie voorbeelde nagaan deur lengte-gidsplate te maak, d.i. deur lengtes teen die 
rand van ’n vel papier af te merk. 

Antwoorde 
1. (a) Vier gelyke sye: A, B, E, F   (b) Vier regte hoeke: B, D, F 

 (c) Vier gelyke sye en vier regte hoeke: B, F 

2. (a) Reghoeke: B, D, F  (b) Vierkante: B, F 

 (c) Slegs reghoeke: D  (d) Vier gelyke sye, maar nie vierkante nie: A, E 
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Aanbiedingsriglyne  
U leerders sal dalk baie hulp nodig hê om hierdie afdeling goed te verstaan, veral vanaf 
vraag 3. Help leerders sover moontlik om die opdragte te verstaan sodat hulle elke vraag 
sinvol kan beantwoord. Dit is belangriker dat leerders die opdragte verstaan as om te jaag 
om al die vrae gedoen te kry. U kan leerders daaraan herinner om hulself af te vra: “Is daar 
enigiets wat ek vantevore gedoen of gesien het wat my hier kan help?” Dit is belangrik dat 
leerders wiskunde as samehangende inligting, en nie as geïsoleerde brokkies inligting sien 
nie. 

Vraag 5 is ’n uitdagende vraag wat as verryking gebruik kan word. Dit kan dalk goed wees 
om vir hierdie vraag voor te berei deur teenvoorbeelde vir elke bewering te probeer kry. Dit 
sal bewys dat die bewerings onwaar is. Moet dit egter nie onderrig of aan die leerders wys 
nie; laat hulle hul eie voorbeelde vind. 
 

Moontlike wanbegrippe 
Soms dink leerders dat as hulle een regte antwoord gekry het, die bewering waar moet 
wees. Dit is nie so nie. ’n Bewering is slegs waar as al die moontlike voorbeelde daarvan 
waar is. Aan die ander kant is ’n bewering onwaar as een voorbeeld daarvan onwaar is. ’n 
Mens hoef net een teenvoorbeeld te kry om te bewys dat ’n bewering onwaar is. 
 

Antwoorde 
3. (a) tot (e)    Leerders se eie tekeninge; tekeninge sal van leerder tot leerder verskil. 

4. (a) tot (d)    Leerders se eie tekeninge; tekeninge sal van leerder tot leerder verskil. 

5. (a) Onwaar (b) Onwaar (c) Waar (d) Waar  

 (e) Waar (f) Waar (g) Onwaar  
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6.3 Figure binne-in sirkels 

Wiskundige notas 
Hierdie afdeling gaan oor die gebruik van sirkels as hulpmiddels om veelhoeke – meer 
spesifiek vierkante, reghoeke en reëlmatige seshoeke – te teken.  
 

Aanbiedingsriglyne 
Omdat leerders telkens die sirkel waarmee hulle begin moet vou om sy middelpunt te 
bepaal, is dit beter as hulle hierdie afdeling op los velle papier doen. Die papiere moet 
agterna in hulle skryfboeke geplak word.  

Party leerders sal nie die figure in vrae 1(e) en 2(c) dadelik herken nie. As hulle dit nie kan 
doen nie, vra dan vrae soos: “Watter soorte vierhoeke ken jy?”, “Watter eienskappe het die 
vierhoeke wat jy opgenoem het?”, “Hoe kan jy vasstel of hierdie vierhoeke aan die nodige vereistes 
voldoen?” 
 

Antwoorde 
1. (a) tot (d)    Leerders se eie werk 

 (e) Vierkant 

2. (a) en (b)    Leerders se eie werk 

 (c) Reghoek  
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Antwoorde 
3. (a) tot (f)    Leerders se eie werk 
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Graad 5 Kwartaal 3 Eenheid 7    Transformasies 
 

Oorsig van Leerderboek 

Afdelings in hierdie eenheid Inhoud Bladsye in Leerderboek 

7.1 Maak patrone deur ’n figuur te beweeg Stel translasies, rotasies en refleksies bekend 242 tot 244 

7.2 Rotasies Bekyk rotasies van naderby 245 tot 247 

7.3 Refleksies en translasies Bekyk refleksies en translasies van naderby 248 tot 251 
 

KABV-tydstoewysing 3 uur 

KABV-bladsyverwysings 24 en 190 
 
 

Wiskundige agtergrond  
’n Mens kan ’n figuur na enige plek verplaas deur ’n kombinasie van drie tipes bewegings, wat “transformasies” genoem word: 
 

• skuif (transleer) dit ’n spesifieke afstand in ’n spesifieke rigting sonder om dit te roteer (draai) 

 

• swaai (roteer) dit om ’n spesifieke punt op of  
buite die figuur deur ’n spesifieke hoek 

 

• klap dit oor (reflekteer dit), d.i. tel dit op, draai dit om en sit dit weer neer.  
 
 
 
Reflektering van ’n figuur het altyd simmetrie tot gevolg. Die refleksie-as (die stippellyn in die diagram hier bo) is die lyn van simmetrie. 

As twee identiese figure op dieselfde plat vlak lê, is dit altyd moontlik om een van die twee figure te verskuif om presies op die ander een te pas deur ’n 
translasie, rotasie of refleksie uit te voer, of ’n translasie en ’n refleksie (’n sogenaamde gly-refleksie). 

Translasies, rotasies en refleksies verander nie die vorm of grootte van die figuur nie. Ander soorte transformasies, byvoorbeeld vergrotings, verander wel die 
grootte. Daar is ook transformasies wat die vorm verander, soos om die figuur in een rigting te strek. 

Patrone word gevorm as dieselfde transformasie of stel transformasies herhaaldelik op dieselfde figuur uitgevoer word, byvoorbeeld: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benodighede 
Los velle papier, karton (bv. sneespapierbokse of ontbytgraanbokse), skêre, gom, spelde  
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7.1 Maak patrone deur ’n figuur te beweeg  

Wiskundige notas 
Hierdie afdeling handel oor die verkenning van die drie basiese transformasies voordat 
hulle teen die einde van die afdeling geïdentifiseer en gedefinieer word.  
 

Aanbiedingsriglyne 
Dit is belangrik om eers aan leerders die geleentheid te gee om die verskillende 
transformasies van die glasteël in Patrone A, B en C in hulle eie woorde te beskryf. Maak 
seker dat u leerders sinvol met die vrae omgaan. Weerstaan die versoeking om sommer in 
te spring en hulle van translasies, rotasies en refleksies te vertel. Laat hulle toe om ’n bietjie 
met die beskrywing van die patrone te sukkel. 

Die beskrywing van hulle eie waarnemings van hoe die posisie van die figuur verander, is 
’n belangrike deel van die ontwikkeling van begrip van die verskillende transformasies. 

Dit is baie belangrik dat leerders hulle pogings om die drie patrone te beskryf, neerskryf. 
(Hulle gaan aan die einde van die eenheid weer na hierdie beskrywings kyk en probeer om 
dit te verbeter wanneer hulle vraag 7 doen.) 

As die tyd dit toelaat, sal dit ook van waarde wees as leerders mekaar in klein groepies of 
in pare kan vertel hoe hulle die patrone beskryf het.  
 

Antwoorde 
U kan nie van leerders verwag om die terme “translasie”, “refleksie” en “rotasie” te gebruik 
as hulle vraag 1 doen nie. Dit sal vir u baie waardevol wees om soveel as moontlik van die 
leerders se antwoorde te lees of daarna te luister, maar dit maak nie sin om dit te probeer 
assesseer nie. Die doel van die vraag is om leerders sover te kry om taal te gebruik wat die 
patrone kan beskryf. Van die dinge wat leerders dalk sal sê word hier onder gegee. 
 
1. (a) Patroon A: Die teël is nog vyf keer herhaal; dit is net in ’n reguit lyn na regs 

geskuif.  
Patroon B: Die teël is ook herhaal, maar net vier keer. Dit is egter nie net 
aangeskuif soos in Patroon A nie, maar elke keer op so ’n manier na regs gedraai 
dat die elke tweede teël op een van sy lang sye lê.  

 (b) Patroon A: Die teël is nog vyf keer herhaal; dit is in ’n reguit lyn geskuif sonder om 
dit om te draai. 

  Patroon C: Die teël is ook nog vyf keer herhaal, maar dit is elke keer oorgeklap 
(omgekeer). 
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Aanbiedingsriglyne 
U gaan op ’n stadium gedurende die les ’n groter gidsplaat met dieselfde vorm nodig hê om 
die vrae op die bord te doen. 

Leerders sal moontlik aan die begin hoofsaaklik daarop konsentreer om die gidsplaat op 
elkeen van die posisies neer te sit sonder dat hulle bewus is van hoe hulle die gidsplaat in 
elke vraag van die posisie aan die linkerkant na die posisie aan die regterkant kan skuif.  

Leerders sal die gidsplaat op verskillende maniere skuif en hulle sal nie noodwendig 
bewus word van die eenvoudige bewegings nie: gly langs ’n reguit lyn (transleer), swaai om 
’n punt (draai, roteer) en klap oor of keer om (reflekteer) in ’n lyn.  

Nadat leerders ’n ruk op hulle eie met vrae 3 tot 5 besig was, kan u aan hulle sê dat die 
vrae met baie eenvoudige bewegings gedoen kan word. Demonstreer dan op die bord dat 
vraag 3 gedoen kan word deur jou elmboog op ’n punt ’n entjie onder en tussen die twee 
posisies te hou en die gidsplaat van die een posisie na die ander te swaai. 

Op dieselfde manier kan u demonstreer dat die gidsplaat in vraag 4 in ’n vaste rigting 
geskuif kan word sonder om dit te draai. By vraag 5 moet u egter die gidsplaat van die bord 
oplig en dit oorklap om op die tweede posisie te pas.  

Vra leerders om u bewegings in die drie vrae na te aap. U sal dalk die demonstrasies ’n 
paar keer op die bord moet herhaal. Hou aan totdat al die leerders dit regkry. Eers dan vra u 
hulle om vraag 6 te doen. Moenie aan hulle die terminologie gee waarmee die drie soorte 
bewegings beskryf kan word nie – laat leerders toe om met hulle eie beskrywings vorendag 
te kom.  

Leerders kan dalk vraag 6 uitdagend vind. Dit is belangrik dat hulle sal aanhou en hulle 
eie beskrywings van die drie soorte bewegings neerskryf. Die poging om die bewegings in 
woorde te beskryf sal bydra tot die vorming van hulle begrip van translasie, rotasie en 
refleksie. 
 

Antwoorde 
2. tot 5. Leerders se eie werk 

6. Verwys na die “Aanbiedingsriglyne” hier bo; lei leerders om geskikte bewoordings te 
vind. 
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Aanbiedingsriglyne 
Demonstreer weer vrae 3, 4 en 5 en vertel nou vir leerders wat die drie soorte bewegings 
genoem word: rotasie, translasie en refleksie. 

Vir huiswerk of ekstra oefening: Vra leerders om te probeer om hulle antwoorde vir 
vraag 1 te verbeter.  
 

Antwoorde 
7. (a) Patroon B 

 (b) Patroon C 

 (c) Patroon A 
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7.2 Rotasies 

Wiskundige notas 
Rotasie is die draai van ’n figuur om ’n vaste punt (die middelpunt van rotasie). 
 

Aanbiedingsriglyne 
Die rotasie-instrument, oftewel die rotasie-gidsplaat, is baie handig om die 
hoofeienskappe van rotasie (draaiing) aan leerders oor te dra: daar is ’n punt waarom 
rotasies plaasvind, en die geroteerde figure is almal dieselfde afstand vanaf daardie punt. 
Dit sal miskien goed wees om ook ander rotasie-gidsplate (met ander vorms) te maak. Die 
waarde van die rotasie-gidsplaat is dat leerders rotasies sal uitvoer in plaas daarvan om net 
daarna te kyk. 

Vir verryking kan u in vraag 5 die driehoekrotasie-aktiwiteit op twee ander maniere 
herhaal:  
 

1. Maak’n klein gaatjie in die driehoek en steek ’n speld daardeur. Roteer die 
driehoek en teken dit in ’n verskeidenheid posisies.  

2. Plak ’n kartonstrook op die driehoek vas. 
Maak ’n gaatjie op die punt die verste  
van die driehoek af. Steek ’n speld deur die  
gaatjie, en roteer om die driehoek in ’n hele 
paar verskillende posisies te teken.  
Hierdie aktiwiteit sal aan leerders demonstreer 
dat ’n middelpunt van rotasie in baie 
verskillende posisies kan wees. 

 
 

 

Moontlike wanbegrippe 
Daar is ’n moontlikheid dat leerders die drie soorte transformasies kan verwar. Vra hulle of 
daar translasies of refleksies in enige van die tekeninge wat hulle gemaak het, is. ’n Kort 
bespreking behoort tot ’n algemene konsensus te lei dat rotasies nie refleksies of translasies 
van die figure wat hulle in vrae 1 tot 6 gebruik het, insluit nie. 
 

Antwoorde 
1. Praktiese werk 

2. (a) Praktiese werk 

 (b) Sirkel 
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Notas oor vrae 
U kan leerders vra om eers mooi na die gegewe vyfhoek te kyk. Hulle behoort op te merk 
dat daar verskillende sylengtes is wat sal help om die verskillende transformasies in Figure 
A tot E raak te sien. Leerders moet die geleentheid gegun word om self die woorde te vind 
waarmee hulle die transformasies kan beskryf. Verwys hulle na die beskrywing van die 
verskillende transformasies op bladsy 244. 
 

Antwoorde 
3. Figuur A: 3 keer Figuur B: 4 keer  

 Figuur C: 7 keer Figuur D: 3 keer  

4. (a) Die rotasie in die twee figure is dieselfde, maar in Figuur E word die vyfhoek ook 
gereflekteer. 

 (b) Leerders se eie werk, byvoorbeeld:  
Speld die rotasie-gidsplaat in die middel van ’n vel papier vas. Trek die vyfhoek af. 
Haal die speld uit, klap die rotasie-gidsplaat oor (reflekteer dit) en steek dit weer in 
dieselfde posisie as tevore vas. Draai die rotasie-gidsplaat ’n bietjie na regs (of 
links) en trek die vyfhoek af. Herhaal nog ses keer, en draai altyd in dieselfde 
rigting.  

 (c) Leerders se eie werk 
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Aanbiedingsriglyne 
U kan leerders wat probleme met vrae 6(b), (c) en (d) ondervind, aanraai om hulle 
uitgeknipte driehoek op die gekleurde tekening te beweeg, om te probeer uitvind wat die 
antwoorde op die vrae is. 
 

Antwoorde 
5. Leerders se eie werk 

6. (a) Leerders se eie werk 

 (b) Die geel driehoek is ’n translasie van die rooi driehoek. 

 (c) Ja, gekombineer met ’n translasie. 

 (d) Nee, dit is ’n refleksie gekombineer met ’n translasie. 
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7.3 Refleksies en translasies 

Wiskundige notas 
Die doel van hierdie afdeling is om die spesiale eienskappe van translasies en refleksies 
duidelik te maak. Translasie is die beweging van ’n figuur van een posisie na ’n ander 
posisie sonder om sy oriëntasie (ligging) te verander. Refleksie behels die oorklap van ’n 
figuur oor ’n lyn van simmetrie (simmetrie-as). 
 

Aanbiedingsriglyne 
’n Refleksie-instrument word bekendgestel. Dit is ’n vel papier wat in die helfte gevou 
is. Die voulyn is die lyn van simmetrie. ’n Figuur word aan die een kant van die vou 
geteken en word dan met behulp van potloodmerkies deur gaatjies na die ander kant van 
die vou “oorgedra” waar dit ’n spieëlbeeld van die figuur vorm. 

’n Translasie-instrument word ook bekendgestel. Dit is ’n gidsplaat met ’n seshoek 
daarop. Die gidsplaat word langs ’n lyn op ’n papier na ’n ander posisie geskuif waar die 
figuur met behulp van potloodmerkies deur gaatjies oorgedra word. 

Soos met die rotasie-instrument in Afdeling 7.2, is die doel ook hier om leerders ’n 
geleentheid te gee om ’n transformasie te doen en dit nie net te sien nie. Laat genoeg tyd toe 
dat leerders dit sinvol kan doen. Hulle begrip van die drie transformasies sal as gevolg 
daarvan baie ryker wees. 
 

Moontlike wanbegrippe 
Vra leerders vrae soos: “Kan ’n rotasie van hierdie figuur ooit dieselfde wees as ’n refleksie van 
dieselfde figuur?”, “Kan ’n translasie ooit ’n rotasie wees?” 

Let wel: By die meeste figure verskil die drie transformasies heelwat. Tog kan dit 
(byvoorbeeld by sirkels) gebeur dat ’n translasie as ’n rotasie of as ’n refleksie gesien word. 
Dit het te make met die perfekte reëlmatige/gladde vorm van ’n sirkel. Dit geld ook vir  
transformasies van ’n individuele punt. Oor die algemeen verskil die drie transformasies 
van ’n figuur egter. 
 

Antwoorde 
1. (a) tot (d)   Leerders se eie werk 

2. (a) Die blou seshoek 

 (b) Die geel seshoek en die swart seshoek 
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Antwoorde 
3. Leerders se eie werk 

4. (a) tot (e)   Leerders se eie werk 
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Antwoorde 
4. (f) Leerders se eie werk 

5. Leerders se eie werk 

6. Nee. Dit moet in ’n vertikale lyn van simmetrie gereflekteer word. 

7. Leerders se eie werk 

8. Die patroon kan deur ’n rotasie saam met ’n refleksie van die seshoek gemaak word. 
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Antwoorde 
9. Translasie 

10. (a) Refleksie (b) Refleksie 

 (c) Rotasie (d) Refleksie 

 (e) Rotasie (f) Refleksie 

11. (a) Figuur A (b) Figure A en B 

 (c) Figure A en B (d) Figure A en C 
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Graad 5 Kwartaal 3 Eenheid 8   Temperatuur 
 

Oorsig van Leerderboek 

Afdelings in hierdie eenheid Inhoud Bladsye in Leerderboek 

8.1 Skat en meet temperatuur Kry ’n gevoel vir warm en koue temperature en hoe om die skaal van ’n 
mediese termometer te lees 

252 tot 254 

8.2 Weertemperatuur Werk met hoë en lae temperature in verskillende stede in Suid-Afrika 255 tot 256 
 

KABV-tydstoewysing 2 uur 

KABV-bladsyverwysings 30 en 191 
 

Wiskundige agtergrond  
In Kwartaal 2 het ons gesien dat ’n lengte-eenheid baie nuttig is as ons byvoorbeeld vir iemand moet sê hoe lank ’n stuk materiaal moet wees. As almal oor 
dieselfde maateenhede saamstem, sal mense met mekaar kan kommunikeer sonder om deurmekaar te raak.  
 
Net so kan ons oor temperatuur praat as almal oor dieselfde eenheid vir temperatuur ooreenkom – grade Celsius (°C). Dan kan almal verstaan as ’n resepteboek 
sê “verhit die oond tot 140 °C”.  
 
Die wiskunde behels die volgende: 

• lees skale op termometers wat in grade gemerk is  

• verstaan breuke van ’n graad 

• dokumenteer en doen verslag oor temperatuurmetings 

• verstaan dat elke soort termometer ’n temperatuuromvang het; die meeste termometers kan nie baie hoë of baie lae temperature meet nie. 

 

Benodighede 
Lang termometer uit die skool se wetenskaptoerusting en ’n slimfoon, indien beskikbaar 
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8.1 Skat en meet temperatuur  

Aanbiedingsriglyne 
Hier is heelwat terminologie wat vir leerders nuut kan wees. 

Vra leerders om voorbeelde uit die omgewing te gee. Die omgewing is die wêreld rondom 
ons maar sluit nie onsself in nie. Dus is leerders se tafels en boeke deel van hulle omgewing, 
en so ook die mure van die klaskamer en die lug in die klaskamer. Vir elke leerder is die 
mense rondom hom/haar deel van sy/haar omgewing. 

’n Verseëlde glasbuis is ’n hol buis (soos ’n plastiek- of papierstrooitjie) waarvan die punte 
in ’n warm vlam gesmelt is sodat dit toegegaan het of verseël is.  

Probeer om ’n lang termometer uit die skool se wetenskaptoerusting te leen. Wys dit aan 
leerders. Hulle moet oplet na die vloeistof in die glasbuis en sien dat die meeste van die 
vloeistof by die punt (die bol genoem) is. 

Let op dat dit van minus 10 °C tot 110 °C gemerk is; dit word die omvang van die skaal 
genoem: −10 tot 110 °C. (Party termometers gaan net tot by 50 °C.) 

Die vloeistof in die bol is gewoonlik rooi gekleurde alkohol. As die vloeistof warm word, 
word dit “groter” (dit sit uit) en druk in die buis op. As ’n mens byvoorbeeld die bol in jou 
hand toevou, raak dit dieselfde temperatuur as jou vel.  

Wanneer leerders na die temperatuur op die termometer kyk, wys dit die temperatuur 
van die lug in die klaskamer. As hulle dit in ’n koppie warm tee sou sit, sal die vloeistof in 
die termometer uitsit totdat dit die temperatuur van die tee wys.  

Termometers werk as hulle op hulle sye of regop gehou word. Probeer dit! 
 

Antwoorde 
1. tot 4. Praktiese aktiwiteit 
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Aanbiedingsriglyne 
Die prent wys ’n werklike mediese termometer. Die skaal lees moeilik. Party leerders kan 
heeltemal verlore en ongelukkig voel. Dus, voordat hulle die antwoord op vraag 5 moet 
gee, kan u gerus ’n paar minute spandeer om leerders te help om die prent te begryp. Vra 
hulle watter getal hulle regs van die 35 sien. (Antwoord: Dit is ’n 6.) 

Wat is die volgende getal wat hulle sien? (Antwoord: 37, en dit het ’n swart pyl in die 
middel. Ons sal later verduidelik wat die pyl beteken.) 

Wat is die volgende drie getalle? (Antwoord: 8, 9 en 40.) 

Dit lyk na ’n snaakse soort skaal; ons sou verwag dit moes lees: 35, 36, 37, 38, 39, 40. 

Die rede hoekom party syfers ontbreek, is omdat daar nie genoeg plek op die termometer 
is om almal te druk nie. Dus, die 6 beteken in werklikheid 36, die 8 beteken 38 en die 9 
beteken 39. 

Dan sien ons 40. Vra leerders nou om uit te werk wat die laaste getal op die skaal is. Die 
antwoord is 42 °C. 

Hoekom tyd op die prent spandeer? Wel, u wys leerders dat as hulle ’n prent/skets of ’n 
diagram teëkom wat moeilik is om te verstaan, hulle nie moet moed opgee nie. Hulle moet 
dink: “Ek kan dit doen.” Hulle sal dikwels in staat wees om die ontbrekende inligting in ’n 
vreemde diagram uit te werk. 
 

Antwoorde 
5. (a) 42 °C  

 (b) Dokters en verpleegsters gebruik mediese termometers. Hulle weet dat ’n lewende 
mens nie ’n temperatuur van onder 35 °C kan hê nie. Hulle weet ook dat as 
iemand se temperatuur so hoog as 42 °C styg, daardie persoon baie, baie siek is en 
’n hoë koors het. As sy temperatuur hoër as 42 °C styg, sal hy/sy sterf.  

6. (a) A:  36 °C   B:  411
2  °C C: 39 9

10  °C 

  D:  371
2  °C  E:  38 4

10  °C F: 41 7
10  °C 

 (b) A:  36 °C  B:  42 °C C: 40 °C 

  D:  38 °C  E:  38 °C F: 42 °C 
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Antwoorde 

7. (a) 36 °C = A 

 (b) 35 °C = E 

 (c) 391
2  °C = H  

 (d) 37 1
10  °C = F 

 (e) 41 8
10  °C = J 

 (f) 401
2  °C = C 

 (g) twee grade onder 40 °C = 38 °C = B 

 (h) drie-en-’n-half grade hoër as 351
2 °C = 39 °C = G 

 (i) 401
4  °C = I 

 (j) ’n halwe graad laer as 411
2 °C = 40 °C = D 
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8.2 Weertemperatuur 

Aanbiedingsriglyne 
Gee leerders genoeg tyd om oor hulle antwoorde te dink – vra die vraag en tel dan saggies 
tot by tien voordat u na enige antwoord luister. As u dit doen, dink leerders gewoonlik 
dieper en u kry gewoonlik ’n beter antwoord. 
 

Antwoorde 
1.  (a) Moontlike antwoorde: Mense wil weet of hulle warm klere moet aantrek as hulle 

werk toe of skool toe gaan. Boere wil weet of hulle gesaaides of diere so warm of 
koud gaan kry dat hulle gaan swaarkry. Mense wat buite werk wil weet of hulle 
ekstra water moet saamvat om gedurende die dag te drink. 

 (b) In hierdie vraag word leerders gevra om die lugtemperatuur te skat. Leerders wat 
nie kennis van temperatuur het nie kan dalk baie hoë of baie lae skattings gee. 
Herinner hulle aan die inligting in die geskakeerde gedeelte op bladsy 252. 
Byvoorbeeld, ’n gesonde mens se temperatuur is ongeveer 37 °C. Antwoorde kan 
wissel van 25° tot 42 °C. Dit hang af van waar jy jou bevind. 

 (c) Antwoorde kan wissel van 20 °C tot so laag as minus 20 °C. Dit hang af van waar jy 
jou bevind. 

 (d) Die temperatuur was waarskynlik koeler in die oggend as nou. 

 (e) Nee, want die weer kan in die middel van die dag of die middel van die nag 
verander. ’n Koue front kan teen die middag inbeweeg. Die nagtemperatuur is 
gewoonlik op sy laagste net voor sonop. 

 (f) Daar kan ’n paar baie koue dae in die somer en ’n paar baie warm dae in die winter 
weer. Die vraag gaan dus eintlik oor die gemiddelde temperature in die somer en 
in die winter. 

2. (a) 3 °C  

 (b) 5 °C 

 (c) Upington: 18 °C Bloemfontein: 13 °C  Pretoria: 14 °C   

  Durban: 7 °C Oos-Londen: 5 °C   

 (d) Oos-Londen  

 (e) Upington 
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Notas oor vrae 
In vraag 4 moet leerders elke dag om 12-uur die lugtemperatuur meet en aanteken. 
Hoekom moet dit juis om 12-uur gebeur? Die rede is dat die temperatuur gedurende die 
dag verander. As ons die temperatuur op verskillende tye meet, kan ons niks sinvols oor die 
verandering in die middagtemperatuur in die week vanaf Maandag tot Vrydag sê nie. 

Vir hierdie aktiwiteit het u ’n lang termometer nodig wat metings vanaf −10 °C tot 
110 °C wys. Hoor weer of die wetenskaponderwyser kan help. ’n Slimfoon – as een 
beskikbaar is – kan as alternatief vir ’n termometer gebruik word. Party slimfone het ’n 
temperatuursensor en ’n mens kan enige tyd die temperatuur daarop lees. 
 

Antwoorde 
3. (a) 3 °C minder as 0 °C. Vra leerders hoe dit voel. Watter ongewone dinge sal hulle 

oplet as hulle skool toe stap? (Hulle kan wit ryp op die gras en party dakke oplet, 
en mense wat wit wolke waterdamp uitasem.) 

 (b) 6 °C  

 (c) Pretoria: 19 °C   

  Durban: 11 °C  

  Oos-Londen: 9 °C  

 (d) Durban, omdat die dag- en nagtemperature hoër is as in die ander stede. 

  Leerders se antwoorde (voorkeure) kan verskil. Luister na hulle argumente, 
byvoorbeeld:  
Durban, omdat dit die hoogste dag-/maksimum temperatuur het. 

  Durban, want dit is die stad waar beide die minimum en die maksimum 
temperature die hoogste is. 

  Oos-Londen, want die verskil tussen die minimum en die maksimum temperature 
is die kleinste.  

4. Praktiese aktiwiteit 
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Graad 5 Kwartaal 3 Eenheid 9    Datahantering 
 

Oorsig van Leerderboek 

Afdelings in hierdie eenheid Inhoud Bladsye in Leerderboek 

9.1 Versamel en organiseer data in kategorieë Vergelyk kategorieë met tellingtabelle 
Die manier waarop data gegroepeer en voorgestel word, het ’n invloed op 
die sigbaarheid van tendense 

257 tot 260 

9.2 Versamel en organiseer numeriese data ’n Staafgrafiek en piktogram van dieselfde data vertel verskillende verhale 
Interpretasie van die modus 

260 tot 263 

 

KABV-tydstoewysing 9 uur 

KABV-bladsyverwysings 32 tot 33 en 192 tot 193 
 

Wiskundige agtergrond 
Data is stukkies inligting oor ’n spesifieke onderwerp. Ons vra vrae oor ’n situasie of konteks en dit lei tot die insameling van inligting. Die manier waarop die 
data georganiseer en voorgestel word, en die verdere vrae wat ons daaroor vra, help ons om tendense in die data raak te sien.  
 
In datahantering werk ons gewoonlik met groot hoeveelhede inligting wat betrekking op spesifieke kontekste het. In plaas daarvan om afsonderlik op elke 
stukkie inligting te fokus, bied die manier waarop ons die data organiseer, voorstel en ontleed die geleentheid om in die algemeen oor die data te praat. Ons kyk 
oorsigtelik na die data om sodoende tendense of eienskappe wat die data beskryf, waar te neem. 
 
Datahantering verskil in drie opsigte van die ander afdelings van Wiskunde:  

• Die antwoord op datavrae word uit die ontleding van baie data wat ingesamel is, verkry. 

Datahantering is nodig waar metings en frekwensies verskil, en een meting dus nie akkurate inligting oor die situasie kan gee nie. Baie uiteenlopende data 
kan verwarrend wees, dus organiseer ons die data wat ons insamel op verskillende maniere om die volle “prentjie” van die situasie te kry. Verskillende 
voorstellings bring verskillende tendense na vore. 

• Die getalle wat ons in datahantering gebruik, het altyd ’n beskrywing van die kategorie waartoe dit behoort of ’n meeteenheid.  

In Wiskunde werk leerders meestal met abstrakte getalle. In datahantering moet die getalle egter binne ’n konteks vertolk word. Die getal 44 kan 
byvoorbeeld 44 leerders of R44 beteken, afhangende van die vraag. 

• Datavrae word altyd met ’n “storie” oor die konteks beantwoord. 

Datahantering begin wanneer ons ’n vraag moet beantwoord oor ’n situasie waar die eienskap waarna ons kyk, verskil. Die numeriese antwoorde wat ons 
deur datahantering kry, moet geïnterpreteer word om die vraag oor die situasie te beantwoord. 
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9.1 Versamel en organiseer data in kategorieë  

Wiskundige notas 
Die basiese doel van datahantering is om data op so ’n manier te herorganiseer en te 
interpreteer dat dit makliker word om eienskappe van die data, wat nuttig kan wees in die 
neem van besluite in praktiese situasies, te identifiseer.  

Byvoorbeeld, die data op bladsy 258 is baie moeilik om in die gegewe vorm te 
interpreteer. Die vrae in hierdie afdeling bied aan leerders die geleentheid om die data op 
verskillende maniere te organiseer en voor te stel. Hulle sal vind dat dit dan makliker is om 
opsies te oorweeg en besluite te neem. 
 

Aanbiedingsriglyne 
Laat leerders aan die begin van die les na die tabel op bladsy 258 kyk. Vra hulle om die  
data kortliks te beskryf. Hulle sal dan vind dat die data in hierdie vorm moeilik is om te 
interpreteer. Sê vir hulle dat terwyl hulle die vrae in hierdie afdeling doen, hulle sal leer 
hoe om data te organiseer en op verskillende maniere voor te stel, wat dit makliker sal 
maak om die data te beskryf.  
 

Antwoorde 
 
1. (a)  Telmerkies Totaal 

 Seuns  22 

 Meisies  37 

 Swart  44 

 Blou  15 

 Rits  42 

 Oortrek  17 
 
 (b) Leerders se verslae sal verskil. Die verslag behoort die volgende inligting te bevat:  

Die steekproef het uit 59 leerders bestaan. Daar was 37 meisies en 22 seuns 
betrokke. Die meeste graad 12’s het swart kappiebaadjies bo blou kappiebaadjies 
verkies: 44 leerders het swart kappiebaadjies verkies teenoor net 15 leerders wat 
bloues verkies het.  
Kappiebaadjies met ritse was gewilder (keuse van 42 leerders) as oortrekbaadjies 
(17 leerders se keuse).     
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Wiskundige notas 
Hierdie tabel is tipies van die vorm waarin data wat met ’n vraelys verkry is, aangeteken 
kan word voordat dit ontleed word. 

Daar is baie maniere waarop data herorganiseer kan word om verskuilde tendense na 
vore te bring. Byvoorbeeld, afsonderlike tabelle kan vir manlik en vroulik gemaak word, 
en in elke tabel kan al die response wat swart as voorkeurkeuse insluit, eerste gelys word. 
 

Aanbiedingsriglyne 
Die hoofdoel van hierdie afdeling is om aan leerders geleentheid te gee om data te vertolk 
en daaroor terugvoer te gee. Om dit te kan doen, moet hulle data kan voorstel en ontleed. 
Daar moet meer tyd aan die ontleding van die data bestee word as aan die tel van die items 
in elke kategorie. U kan die kategorieë tussen leerders verdeel sodat elke leerder een 
kategorie kan tel. Daar is ses kategorieë in vraag 1 en agt kategorieë in vraag 3. Leerders wat 
dieselfde kategorieë getel het, kan hulle antwoorde vergelyk. 
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Aanbiedingsriglyne 
In vraag 3 kan u leerders vra wat die doel van die totale in die onderste rye en in die 
regterkantse kolom van die tabelle is. 

Nadat leerders vraag 4 beantwoord het, kan u hulle vra om die resultate wat die tabelle in 
vraag 1 en 3 opgelewer het, daarmee te vergelyk. Vra hulle watter soort kappiebaadjies die 
leerderraad sou gekoop het as hulle die resultate uit die tabel in vraag 1 gebruik het, en hoe 
dit met dié van vraag 3 sou verskil. U kan hulle ook vra hoekom die eerste tabel ’n swart 
kappiebaadjie met ’n rits as die gewildste uitwys, terwyl latere tabelle wys dat die meeste 
seuns oortrekbaadjies verkies. 
 

Moontlike wanbegrippe 
Party leerders sal dalk nie 0 invul in tabelle waar die telling nul is nie. Dit is verkeerd. Hulle 
redenasie is waarskynlik “niemand wil dit hê nie,” eerder as om die numeriese antwoord 
“hoeveel wil dit hê” te gee. 
 

Antwoorde 
2. (a) Ja, 15 leerders wil blou kappiebaadjies hê. 

 (b) Nee. Die tellingtabel wys die getal meisies en die getal graad 12’s wat van blou 
kappiebaadjies hou. Dit wys egter nie die getal meisies in graad 12 wat van blou 
kappiebaadjies hou nie.  

 
3. MEISIES Swart Blou Totaal 

 Rits 30 5 35 

 Oortrek 0 2 2 

 Totaal 30 7 37 

	
SEUNS Swart Blou Totaal 

Rits 7 0 7 

Oortrek 7 8 15 

Totaal 14 8 22 
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Antwoorde 
4. (a) Die kappiebaadjie met ’n rits is die gewilder styl onder die meisies.  

 (b) Sewe uit 22 seuns verkies kappiebaadjies met ritse. Dit is omtrent een derde van 
die seuns. Oortrekbaadjies was gewilder onder die seuns (15 uit 22). 

 (c) Slegs 7 uit 37 meisies verkies blou kappiebaadjies. Dit is ongeveer een vyfde van 
die meisies. 

 (d) Swart was die gewilder kleur onder die seuns. Veertien uit 22 van hulle het swart 
baadjies verkies. Dit is meer as die helfte van die seuns.  

 
5. Verslae sal verskil. Die verslae behoort die volgende inligting te bevat:  

 Daar is terugvoer van altesaam 59 leerders ontvang. 
Van hulle was 37 meisies.  
Kleurvoorkeur: Verreweg die meeste meisies (30 uit 37) het swart kappiebaadjies verkies. 
Slegs 7 meisies het bloues verkies. (Vergelyk die totale onderaan die kolomme.) 
Stylvoorkeur: Verreweg die meeste meisies (35 uit 37) het kappiebaadjies met ’n rits 
verkies. (Vergelyk die totale aan die regterkant van die rye.)  
Moontlike aanbeveling: As die leerderraad een soort kappiebaadjie vir al die meisies wil 
bestel, behoort dit swart met ’n rits te wees (verkies deur 30 uit 37 meisies). (Vergelyk 
die selwaardes.) 

 Daar het 22 seuns die vraelys beantwoord. 
Kleurvoorkeur: Verreweg die meeste seuns (14 uit 22) het swart kappiebaadjies verkies. 
Slegs 8 seuns het bloues verkies. (Vergelyk die totale onderaan die kolomme.) 
Stylvoorkeur: Verreweg die meeste seuns (15 uit 22) het oortrekbaadjies verkies. 
(Vergelyk die totale aan die regterkant van die rye.)  
Moontlike aanbeveling: As die leerderraad een soort kappiebaadjie vir al die seuns wil 
bestel, behoort dit blou oortrekbaadjies te wees (verkies deur 8 uit 22 seuns). (Vergelyk 
die selwaardes.) 

 
 

9.2 Versamel en organiseer numeriese data  

Wiskundige notas 
In die vorige afdeling het leerders gesien dat verskillende voorstellings verskillende aspekte 
van die data na vore gebring het. Die fokus op wat in verskillende voorstellings na vore 
kom word in hierdie afdeling voortgesit, maar die voorstelling skuif hier van tabelle na 
grafieke.   
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In Kwartaal 1 het ons genoem dat grafieke ’n prentjie van die data gee. Hierdie “prent” help 
om die data te ontleed. Ons kan data ook ontleed deur ondersoek in te stel na hoe 
uitgespreid of saamgebondel dit is en wat ’n tipiese datawaarde is. In hierdie afdeling gaan 
leerders steeds die modus gebruik om die tipiese waarde van die data te ondersoek. Hulle 
bereken ook die middelwaarde in ’n stel datapunte (vanaf graad 6 sal hulle leer dat dit die 
mediaan genoem word). In hierdie afdeling kyk leerders ook na die omvang van die data.  

’n Groot deel van datahantering sluit redenering in onseker situasies in. Dit kan leerders 
onseker laat voel omdat daar in die ander afdelings van Wiskunde baie groter sekerheid is – 
daar is gewoonlik een of meer definitiewe antwoorde. In datahantering moet leerders hulle 
ontleding van die data as getuienis gebruik om ’n argument te staaf, soos in vraag 1(e). 

Maande vorm die kategorieë in hierdie datastel. Die bedrae van die rekeninge is 
numeriese data. Die bedrae is nie frekwensies nie, hulle is metings van die hoeveelheid 
elektrisiteit wat mev. Mholo gebruik het en waaraan ’n monetêre waarde geheg is. 

Aanbiedingsriglyne 
Teken die tabel en grafieke op die bord of op ’n plakkaat om gedurende klasbesprekings te 
gebruik.  

Die meeste van die vrae in hierdie afdeling vereis interpretasie. Baie min berus slegs op 
feite. Leerders moet die data gebruik om hulle antwoorde te motiveer. Laat genoeg tyd toe 
sodat leerders hulle antwoorde kan bespreek. Soms, soos by vraag 2(c), sal die klas oor ’n 
antwoord saamstem. Wees egter daarop bedag dat leerders hulle antwoorde op 
verskillende maniere kan formuleer. Daar is vrae, byvoorbeeld vraag 1(e), waar leerders 
waarskynlik nie op ’n antwoord sal ooreenkom nie. 

Antwoorde 
1. (a) R403 in Augustus verlede jaar   

 (b) R529 in Junie vanjaar  

 (c) Julie, Maart, April, Mei, Junie: al hierdie rekeninge was hoër as R450. 

 (d) Mev. Mholo sal waarskynlik meer elektrisiteit vir verhitting in die wintermaande 
gebruik omdat dit kouer is. Sy sal waarskynlik ook meer elektrisiteit vir beligting 
gebruik omdat daar minder dagligure as in die somer is. Haar rekeninge het in die 
winter met tot R29 verskil. In die somer het haar rekeninge met nie meer as R12 
verskil nie. 

 (e) Leerders se antwoorde kan verskil. Party kan dalk sê: “Ja, die rekening vir Junie 
vanjaar is R43 meer as vir Julie verlede jaar. Die rekening van Julie vanjaar is R121 
meer as die rekening in Junie vanjaar.  Dit is ’n groot toename in vergelyking met 
die ander toenames.”  
Ander kan dalk sê: “Die rekeninge het elke maand sedert Januarie gestyg. Sy kan 
verwag om gedurende die wintermaande meer te betaal. Die verskil tussen Junie 
en Julie hierdie jaar is wel groot maar ons het meer inligting nodig om tot ’n finale 
besluit te kom. Was daar byvoorbeeld ’n prysverhoging?”    
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Kritiese kennis 
Dit is belangrik dat leerders verstaan dat wanneer ons data ontleed, ons vir algemene 
tendense kyk. Soms kan ’n paar datawaardes van die groter patroon afwyk; ons is geneig 
om dit oor die hoof te sien omdat ons op die algemene indruk fokus. Byvoorbeeld, in vraag 
2(e) is daar ’n algemene toename in die bedrag geld wat mev. Mholo sedert Februarie betaal 
het. Leerders moet nie deur die feit verwar word dat daar nie ’n toename tussen Oktober en 
November was nie en dat sy in Januarie R4 minder as in Desember vanjaar betaal het. Die 
algemene tendens is ’n verhoging. Aan die ander kant moet leerders ook nie net na die 
oorspronklike en die finale bedrag kyk nie, maar na die patroon as ’n geheel.  
 

Antwoorde 
2. (a) Nee, omdat 10 uit 12 van die laaste rekeninge tussen R400 en R500 was. 

 (b) Ja, omdat nie een van die rekeninge van die afgelope jaar minder as R400 was nie. 

 (c) Nie regtig nie. Die laaste twee rekeninge was gelyk aan of hoër as R500.  

 (d) Ja, omdat nie een van die rekeninge van die afgelope jaar meer as R530 was nie. 

 (e) Die algehele tendens in die staafgrafiek wys ’n toename in die hoeveelheid geld 
wat mev. Mholo sedert Augustus verlede jaar vir elektrisiteit betaal het. Sedert 
Augustus verlede jaar het haar rekening vanaf R403 amper elke maand gestyg tot 
R529 in Junie vanjaar. 

3. (a) Ons sien nie hoeveel sy in watter maand betaal het nie. Ons sien nie of die bedrae 
net oor tyd verhoog het, net oor tyd verlaag het, of vir sekere maande toegeneem 
en vir ander maande afgeneem het nie. 

 (b) Antwoorde sal verskil. Party leerders kan dalk R412, wat die modus is, kies. Ander 
leerders kan ’n bedrag in die middel kies. ’n Gepaste middelbedrag is R416, of 
R424, of selfs R420.  

 (c) R416 (Die ses hoogste rekeninge is almal meer as R416.) 

 (d) R486 (Die drie hoogste rekeninge is almal meer as R486.) 
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Wiskundige notas 
Grafieke gee ’n prentjie van die data. Verskillende grafieke gee verskillende prente – hulle 
wys verskillende dele van die storie. 

In die staafgrafiek na vraag 1 kan ’n mens sien dat mev. Mholo meer elektrisiteit 
gedurende die wintermaande gebruik. As jy baie mooi na die grafiek kyk, kan jy sien dat sy 
minder as R450 vir omtrent die helfte van die maande en meer as R450 vir die ander helfte 
van die maande betaal het. Aan die ander kant wys die piktogram duidelik dat die bedrae 
wat sy betaal het tussen net meer as R400 en net minder as R500 val en dat die helfte van 
die bedrae minder as R420 was.  
 

Antwoorde 
4.  

 

 

 

 

 

 

 
  
 (a) Die modus is R412. Dit is waar die meeste kolletjies is. (Kyk die eerste pyltjie hier 

bo.) 

 (b) R420 is halfpad tussen die sesde en die sewende waarde. (Kyk die tweede pyltjie 
hier bo.) 

5. (a) Waar 

 (b) Onwaar. Slegs vyf rekeninge was laer as R416. Verbeter die antwoord deur te sê: 
“laer of gelyk aan R416”. 

 (c) Onwaar. Die laagste bedrag is R403, wat R9 laer is. 

 (d) Onwaar. Een rekening was R529. Dit is R117 hoër.  

 (e) Onwaar. In die winter is die rekeninge baie hoër. 

 (f) Waar  

6. Mev. Mholo kan hulle ’n piktogram (soos die een hier bo) wys en argumenteer dat 
haar rekening in die somer tussen R403 en R420 gewissel het, en hoewel haar rekening 
gedurende die wintermaande gestyg het, was dit nooit meer as met R30 per maand nie. 
Die groot sprong van R529 tot R650 – meer as R120 – van Junie tot Julie vanjaar is 
waarskynlik ’n fout.  
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Graad 5 Kwartaal 3 Eenheid 10     Numeriese patrone 
 

Oorsig van Leerderboek 

Afdelings in hierdie eenheid Inhoud Bladsye in Leerderboek 

10.1 Nog rye Diagonale rye, d.i. patrone met ’n toenemende verskil 264 

10.2 Patrone in tabelle Families van rye met ’n konstante verskil 265 

10.3 Gebruik patrone om probleme op te los Ekwivalensie tussen tabelle, reëls en vloeidiagramme 266 tot 268 
 

KABV-tydstoewysing 5 uur 

KABV-bladsyverwysings 19 tot 20 en 194 tot 196 
 
Om rye voort te sit of tabelle volgens ’n patroon te voltooi voorsien nie net geleenthede om begrip vir patrone te ontwikkel nie, maar dra ook tot die 
ontwikkeling van die Hoofrekene-afdeling van die KABV by. 

Wiskundige agtergrond 
Numeriese patrone (getallepatrone), as deel van die inhoudsarea “Patrone, Funksies en Algebra”, behoort as boublokke vir die ontwikkeling van die basiese 
begrippe van algebra in die Senior en VOO-fases te dien. Die studie van numeriese patrone behoort die begrippe veranderlikes, verbande en funksie te 
ontwikkel. Die idee van ’n “funksie” is vervat in die idee van die toepassing van ’n vaste reël op een stel getalle om ’n ander stel getalle voort te bring: 

          Invoergetalle  ®®  Reël  ®®  Uitvoergetalle 

Baie van ons patroonwerk fokus op metodes om die rekenplan (reël) te vind omdat ’n rekenplan baie nuttig is om ontbrekende uitvoergetalle en 
invoergetalle te vind. Die volgende twee belangrike en bemagtigende benaderings tot patroonwerk behoort deurgaans beklemtoon te word: 

• Herhalende (“horisontale”) patrone in rye wat die verband tussen enige twee opeenvolgende getalle in ’n ry beskryf, en voortsetting van die ry vir ’n 
paar getalle, byvoorbeeld: 

  3 6 9   12    15       …    

 

• Funksionele (“vertikale”) patrone wat die konstante verband tussen twee stelle getalle beskryf, en toepassing van die patroon om verder geleë 
waardes (bv. die 100ste getal in die ry) te bereken, byvoorbeeld: 

Posisienommer (Invoer):   1  2  3    4     5             100 

 

Getal in ry (Uitvoer):           3  6  9  12     15                      . . . 

Hierdie twee idees (herhalende en funksionele verbande) is belangrik vir toekomstige wiskundige begrippe. Herhaling lei na die belangrike wiskundige 
begrippe van die gradiënt (helling) van ’n reguit lyn en die afleiding van ’n funksie. Die funksiebegrip is fundamenteel vir alle algebra en calculus in die 
hoërskool.  

×3 ×3	 ×3 ×3 ×3	×3 

+3 +3 +3 +3 +3 
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10.1  Nog rye 

Aanbiedingsriglyne 
Die fokus in hierdie afdeling is die bekendstelling van nuwe soorte rye wat verskil van die 
patrone met ’n konstante verskil wat ons tot dusver bestudeer het. U moet leerders genoeg 
tyd toelaat om die rye te ontleed, om die patrone in hulle eie woorde te beskryf en om 
getalle in die rye te bereken. 

Soos in die “families van rye” in Kwartaal 1 Eenheid 4, behoort leerders in vraag 2 die 
verband tussen die rye raak te sien en te gebruik om die werk makliker te maak. Byvoorbeeld, 
Ry F wat uit vierkantgetalle bestaan behoort maklik te wees; die getalle in Ry G is slegs een 
meer, en in Ry H twee meer as die vierkantgetalle. 

Antwoorde 
1. (a) R4 800 ÷ 30 = R160 (b) R4 800 ÷ 15 = R320 

(c) Getal passasiers 5 10 20 40 80 160 
 Koste per passasier (R) 960 480 240 120 60 30 

 
 (d) Koste per passasier = Koste van huur van bus ÷ getal passasiers 

2. Ry A (a) Begin met 1 en verdubbel dan elke getal om die volgende getal te kry. 

   (b) ..., 64, 128, 256, 512, 1 024 

 Ry B (a) Begin met 512 en halveer dan elke getal om die volgende getal te kry. 

   (b) ..., 16, 8, 4, 2, 1 

 Ry C (a) Begin met 3 en verdubbel dan elke getal om die volgende getal te kry. 

   (b) ..., 192, 384, 768, 1 536, 3 072 

 Ry D (a) Begin met 1 en vermenigvuldig dan elke getal met 3 om die volgende getal 
te kry. 

   (b) ..., 243, 729, 2 187, 6 561, 19 683 

 Ry E  (a) Begin met 2 en vermenigvuldig dan elke getal met 3 om die volgende getal 
te kry. 

   (b) ..., 486, 1 458, 4 374, 13 122, 39 366 

 Ry F  (a) Vierkantgetalle, d.i. getalle wat met hulleself vermenigvuldig is:  
1×1, 2×2, 3×3, … 

   (b) ..., 49, 64, 81, 100, 121 

 Ry G (a) Begin met 2, dan +3, +5, +7, … of: Die getalle is 1 meer as in Ry F. 

   (b) ..., 50, 65, 82, 101, 122 

 Ry H (a) Begin met 3, dan +3, +5, +7, … of: Die getalle is 1 meer as in Ry G. 

   (b) ..., 51, 66, 83, 102, 123   
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10.2  Patrone in tabelle  

Aanbiedingsriglyne 
Hierdie aktiwiteite steun baie daarop dat u met leerders bespreek hoe om toepaslik oor die 
ontleding van die inligting te dink. Sodoende kan u seker maak dat hulle hul genoegsaam 
in die probleme ingrawe om oor die situasies te kan redeneer. 

Byvoorbeeld, die doel van vraag 1 is nie om die tabel te voltooi net ter wille van die 
voltooiing daarvan nie. Die doel is dat leerders die inligting wat hulle uit die tabel kry 
interpreteer om die vraag te kan beantwoord: Watter maatskappy is goedkoper? 
 

Notas oor vrae 
In vraag 1 moet leerders die verband tussen die twee koste-rye ontleed deur die 
ooreenkomstige waardes te vergelyk. Hulle sal vind dat die koste vir 200 km dieselfde is;  
vir minder as 200 km is AfriCars goedkoper en vir meer as 200 km is Image Motorverhuring 
goedkoper. 

Om die koste vir die aflê van ’n sekere afstand in die tabel te vind, moet leerders die 
formule in woorde as ’n rekenplan vir elke maatskappy toepas: 

 Koste by Image Motorverhuring = 2 × afstand afgelê + 180 

 Koste by AfriCars = 2,50 × afstand afgelê + 80 
 

Vraag 2 is ’n voorbeeld van ’n dalende ry waar ons aftrek om die volgende getal te kry. 
Leerders kan die probleem oplos deur die ry 60, 56, 52, … voort te sit totdat hulle nul bereik 
(die tenk is leeg). Dit is egter omslagtig. Dit is belangrik dat leerders dit sal besef en verstaan 
dat hulle moet probeer om ’n korter, effektiewer manier te vind. Dit sal beter wees om dit 
uit te redeneer: 

 Uit die tabel is dit duidelik dat die motor 4 ℓ petrol gebruik om 40 km te ry. 

 Dus, met 1 ℓ ry dit 10 km, daarom ry dit met 60 ℓ (’n vol tenk)60 × 10 km = 600 km. 
 

Antwoorde 
 
1.     (a) Afstand (km) 0 50 100 150 200 250 300 
 Koste: Image (R) 180 280 380 480 580 680 780 
 Koste: AfriCars (R) 80 205 330 455 580 705 830 
 
 (b) Dit hang af van die afstand wat hy wil aflê. Vir minder as 200 km is AfriCars 

goedkoper. Vir 200 km is die koste dieselfde. Vir meer as 200 km is Image 
Motorverhuring goedkoper. 

2. 600 km 
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10.3  Gebruik patrone om probleme op te los  

Notas oor vrae 
Leerders het reeds in die eenheid oor meetkundige patrone in Kwartaal 2 met partytjie-
tafels kennis gemaak.  

Om die hoeveelheid mense vir ’n groot getal tafels te bereken kan tydrowend wees as ons 
die horisontale +2 patroon volg. Dit sal nuttig wees om ’n rekenplan te bedink. Ons skets 
weer die manier waarop ’n mens kan dink ten einde die struktuur in die prent (op bl. 179 
van die Leerderboek) te sien. Dit sal ons in staat stel om ’n rekenplan te formuleer.  

Die manier om struktuur te “sien” is om te verstaan dat ons in Figuur 4 probeer om ’n 
eenheid van 4 te sien; in Figuur 3 probeer ons om op dieselfde manier ’n eenheid van 3 te 
sien, in Figuur 2 ’n eenheid van 2, ens.  Dit word hier onder geïllustreer: 
 

 J    J J    J J J     J J J J  

J  J  J   J  J    J  J     J 

 J    J J    J J J      J J J J  

    1  tafel         2  tafels             3  tafels                   4  tafels 
 
Die uitdaging is dan om die struktuur te veralgemeen sodat ons maklik kan uitreken 
hoeveel mense by 45 klein tafeltjies sal sit: 

   T1 = 2×1 + 2 

   T2 = 2×2 + 2 

   T3 = 2×3 + 2 

   T4 = 2×4 + 2 
   ⁞ 

       Dus,  T45 = 2×45 + 2 

           Getal mense = (2 × getal tafels) + 2 

Antwoorde 
 
1.     (a) Getal tafels 1 2 3 4 5 6 7 15 20 45 

 Getal mense 4 6 8 10 12 14 16 32 42 92 
 
 (b) Leerders se antwoorde kan dalk verskil. 

 (c) Leerders bespreek hulle patrone. 

2. (a)  A − × 2 − + 2 ®      (b) Albei vloeidiagramme is reg. 

  B − + 1 − × 2 ®       
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Notas oor vrae 
Vrae 2 en 3 fokus op twee ekwivalente beskrywings vir die getal tafels, voorgestel in 
vloeidiagramme, tabelle sowel as rekenplanne. 

Ons wys hier onder hoe om ’n struktuur wat van dié in vraag 1 verskil, te “sien”: 

 J    J J    J J J    J J J J  

J  J  J   J  J    J  J     J 
 J    J J    J J J    J J J J  

1  tafel  2  tafels  3  tafels  4  tafels 
 

 2×(1 + 1)       2×(2 + 1) 2×(3 + 1)  2×(4 + 1) 
 
Die uitdaging is dan om die struktuur te veralgemeen sodat ons maklik kan bereken 
hoeveel mense by 45 klein tafeltjies sal sit: 

    T1 = 2×(1 + 1) 

    T2 = 2×(2 + 1) 

    T3 = 2×(3 + 1) 

    T4 = 2×(4 + 1) 
    ⁞ 

   Dus, T45 = 2×(45 + 1) 

            Getal mense = 2 × (Getal tafels + 1) 
 
U behoort te benadruk dat die ekwivalente rekenplanne verskillende metodes is wat 
dieselfde antwoorde gee. Ons kan dit in die tekeninge, die vloeidiagramme en die tabelle 
sien. Ons behoort dit ook in die numeriese uitdrukkings te kan sien. Ons kan byvoorbeeld 
die volgende getallesin skryf: 
    2×(45 + 1) = 2×45 + 2 

Ons kan wys dat albei rekenplanne dieselfde antwoord (92) gee, maar ons moet ook weet 
dat hierdie twee rekenplanne ekwivalent is as gevolg van die verspreidingseienskap 
(distributiewe eienskap) van vermenigvuldiging oor optelling. 
 

Antwoorde 
 
3. Getal tafels 1 2 3 4 5 6 7 15 20 45 

 2 × ggeettaall  ttaaffeellss + 2 4 6 8 10 12 14 16 32 42 92 

 2 × (ggeettaall  ttaaffeellss + 1) 4 6 8 10 12 14 16 32 42 92 
 
 Hulle is al twee reg.    
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Wiskundige notas 
Om die omgekeerde (inverse) van ’n vloeidiagram te skryf is baie belangrik omdat dit die 
effektiefste manier is om onbekende invoergetalle te kry en sodoende vergelykings op te 
los. 

Om ’n vloeidiagram om te keer (die inverse van ’n vloeidiagram) beteken omgekeerde 
berekeninge in ’n omgekeerde volgorde, byvoorbeeld: 

 Vloeidiagram:                        ?   − × 2 − + 2 ® 48 

 Inverse vloeidiagram:     23 ¬  ÷ 2 − − 2 −  48 
 

Dit beskryf presies die prosedure om die vergelyking 2x + 2 = 48 formeel op te los: 

   2x + 2 = 48 

     x = (48 − 2) ÷ 2 

Dit is presies wat die eerste inverse (omgekeerde) vloeidiagram in vraag 4 wys. 

Die tweede inverse vloeidiagram wys die oplossing van die vergelyking 2(x + 1) = 48: 

      x = 48 ÷ 2 − 1 
 

Aanbiedingsriglyne 
Moenie dat leerders die vloeidiagramme oorskryf nie. Vraag 4(a) vra hulle slegs om die 
operators vir die inverse (omgekeerde) vloeidiagramme te skryf. 
 

Antwoorde 
4. (a)        − − 2 − ÷ 2 ®   en 

         − ÷ 2 − − 1 ® 
 
 (b)       48 − − 2 − ÷ 2 ®  23 of 

        48 − ÷ 2 − − 1 ®  23 
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Graad 5 Kwartaal 3 Eenheid 11    Heelgetalle: Vermenigvuldiging 
 

Oorsig van Leerderboek 

Afdelings in hierdie eenheid Inhoud Bladsye in Leerderboek 

11.1 Tel, tel op, vermenigvuldig en deel Hoofrekene 269 tot 273 

11.2 Faktore en veelvoude  Die terme “faktor”, “produk” en “veelvoud”, en faktorisering 274 tot 276 

11.3 Gebruik faktore om te vermenigvuldig Vermenigvuldiging deur een van die getalle te faktoriseer 276 tot 277 

11.4 Vermenigvuldigingsoefening Oefen vermenigvuldiging van 2-syfergetalle met 3-syfergetalle 277 

11.5 Vermenigvuldiging in die werklike lewe Los woordprobleme op 277 tot 278 

11.6 Nog berekeninge uit die werklike lewe Los woordprobleme op  278 tot 279 
 

KABV-tydstoewysing 7 uur 

KABV-bladsyverwysings 14 tot 16 en 197 tot 198 
 

Wiskundige agtergrond  
Die sleutel tot doeltreffende vermenigvuldiging van heelgetalle is om die gegewe produk, byvoorbeeld 42 × 54, te vervang met ’n aantal kleiner produkte 
waarvan die antwoorde bekend is of maklik gekry kan word. 
 
Omdat vermenigvuldiging oor optelling versprei, kan 42 × 54 vervang word met 42 × 50 + 42 × 4, en dit kan vervang word met 40 × 50 + 2 × 50 + 40 × 4 + 2 × 4.  

Iemand wat die feite  4 × 5 = 20,  2 × 5 = 10,  4 × 4 = 16  en  2 × 4 = 8  ken, kan met ’n bietjie vaardigheid maklik die volgende feite kry:  

   40 × 50 = 2 000  

    2 × 50 = 100  

   40 × 4 = 160  

    2 × 4 = 8.  

Die feite is nodig om die rekenplan 40 × 50 + 2 × 50 + 40 × 4 + 2 × 4 uit te voer:  

   2 000 + 100 + 160 + 8 = 2 268. 
 
In die berekening hier bo is die faktore 42 en 54 van die oorspronklike produk 42 × 54 ontbind in die somme 40 + 2 en 50 + 4,  
en die produk van die somme (40 + 2) × (50 + 4) is toe vervang met die som van die produkte (40 × 50) + (2 × 50) + (40 × 4) + (2 × 4). 
 
Alternatiewelik sou ’n mens een van die getalle van die oorspronklike produk (42 × 54) 
kon faktoriseer terwyl die ander getal, soos hier bo, as ’n som geskryf word. Byvoorbeeld:  
42 × 54 = 2 × 3 × 7 × (50 + 4).  
 
Die berekening kan dan voortgaan soos op regterhand gewys. 
  

 2 × 3 × 7 × (50 + 4) 

   =   2 × 3 × 378     omdat 7 × 50 + 7 × 4 = 378 

   =   2 × 1 134         omdat 3 × 300 + 3 × 70 + 3 × 8 = 1 134 

   =   2 268 
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11.1  Tel, tel op, vermenigvuldig en deel  

Aanbiedingsriglyne 
Die mate waartoe leerders die wiskunde wat hulle geleer het spontaan gebruik, is ’n 
belangrike aanduiding van die kwaliteit van hulle wiskundige kennis.  

Dit kan dus nogal insiggewend wees om die werk in hierdie afdeling met vraag 3 te begin, 
d.i. om leerders te vra om uit te vind hoeveel piesangs in Prent B op bladsy 272 van die 
Leerderboek gewys word. Laat hulle die manier waarop hulle dit gedoen het op ’n los 
bladsy beskryf wat u kan inneem om te ontleed. Hier is ’n paar maniere waarop leerders dit 
kon gedoen het: 

• Tel die piesangs een vir een.  

• Tel die piesangs in agts: 8   16   24   32  . . . . . . . . . . . .  560. 

• Tel die trosse en bereken: 70 × 8. 

• Tel of bereken die getal piesangs in een ry en vermenigvuldig dit met 10, 
byvoorbeeld 56 × 10 of 7 × 8 × 10. Daarteenoor kan leerders ook met die kolomme 
werk, byvoorbeeld 7 kolomme van 80 piesangs elk. 

Leerders wat die eerste of tweede strategie hier bo gebruik het, het duidelik nog nie ’n sterk 
aanvoeling van hoe vermenigvuldiging met werklike situasies verband hou nie. Sulke 
leerders sal baie by die werk in hierdie afdeling baat vind. 
 

Wiskundige notas 
Hierdie afdeling bied aan leerders geleenthede om hulle begrip van die betekenis van 
vermenigvuldiging as herhaalde optelling en tel in groepe te versterk. Terselfdertyd bied 
die vrae konkrete ondervinding van getalle as die produkte van verskeie faktore. 
 

Notas oor vrae 
Die bedoeling van vraag 1 is om leerders te lei om die struktuur van die drie prente van 
trosse piesangs te begryp. 
 

Antwoorde 
1. (a) Leerders skryf hulle planne neer om by die antwoord uit te kom. 

 (b) Leerders skryf hulle planne neer om die antwoord vinniger te kry. 

2. (a) Leerders skryf hulle planne neer om die antwoord te kry. 

 (b) Leerders skryf hulle planne neer vir ’n vinniger manier om die antwoord te kry. 

3. (a) 560 piesangs  

 (b) Leerders se antwoorde kan verskil. 
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Aanbiedingsriglyne 
Wanneer leerders vrae 1 tot 3 voltooi het, kan u verskillende strategieë, soos in die 
geskakeerde gedeeltes op bladsye 269 tot 270 van die Leerderboek beskryf, verduidelik. 
Verwys na Prent C op bladsy 273. 

Dit is belangrik dat leerders moet probeer om vraag 6 te beantwoord sonder om ’n 
prentjie te teken. Die doel van vrae 6 en 7 is om leerders se betrokkenheid tot ’n hoër, 
abstrakter vlak te lig. 

Let daarop dat deling ook by vrae 9 en 10 gebruik word. By vraag 9 moet leerders die 
grootte van elke deel bepaal as 640 in 80 gelyke dele verdeel word. Vraag 10 is ’n 
groeperingsvraag: dit verwag van leerders om vas te stel hoeveel groepe daar is as 720 in 
groepe (trosse) van 6 elk verdeel word. 
 

Antwoorde 
4. 630 piesangs 

5. 140 piesangs 

6. 400 piesangs 

7. (a) 480 piesangs  

 (b) 480 piesangs  

 (c) 480 piesangs 

8. Leerders se eie beskrywings 

9. 8 piesangs 

10. 120 trosse 
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Bykomende materiaal 
U kan fotokopieë van die diagramme hier onder gebruik vir soortgelyke ekstra aktiwiteite.  
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Wiskundige notas 
Vermenigvuldiging is van toepassing op ’n groot verskeidenheid verskillende situasies, 
insluitend dié wat hier onder beskryf word: 

• Herhaling van dieselfde getal/hoeveelheid, byvoorbeeld in die vraag: “Hoeveel 
appels is daar in 23 bokse met 72 appels elk?” 

• ’n Reghoekige rangskikking, byvoorbeeld Prent B op regterhand. 

• ’n Totaal wat op ’n koers gebaseer is, byvoorbeeld die koste van 58 ℓ petrol teen  
R12 per liter. 

• ’n Verhouding- of skaalsituasie, byvoorbeeld as ’n huis 50 keer so groot soos die 
bouplan is. 
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11.2  Faktore en veelvoude 

Aanbiedingsriglyne 
Wanneer leerders vraag 1 doen, vra hulle om by elke kleur neer te skryf hoe hulle die totaal 
bereken het. Kry terugvoer as hulle klaar is en skryf party van die leerders se rekenplanne 
op die bord. Hulle kon dalk van hierdie planne gebruik het:  

     4 × 3 × 5   6 × 2 × 5   3 × 4 × 5 

Laat leerders dan vraag 2 doen. Vra hulle watter verband hulle tussen vrae 1 en 2 kan 
sien. 
 

Antwoorde 
1. Blou: 60; rooi: 60; geel: 60 

2. 2 × 3 × 10;   2 × 5 × 6 

3. (a) Byvoorbeeld:  3 × 4 × 10;   2 × 5 × 12  

 (b) Byvoorbeeld:  2 × 3 × 4 × 5;   2 × 2 × 5 × 6 

 (c) Byvoorbeeld:  1 × 2 × 3 × 4 × 5;   2 × 2 × 2 × 3 × 5 

 (d) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 15; 20; 24; 30; 40; 60; 120 
4. (a) 1 ry van 30 plante;   2 rye van 15 plante;   3 rye van 10 plante  

 (b) 1 × 30;   2 × 15;   3 × 10;   5 × 6 
5. (a) 1 ry van 24 plante 2 rye van 12 plante  

3 rye van 8 plante 4 rye van 6 plante  
6 rye van 4 plante 8 rye van 3 plante  
12 rye van 2 plante 24 rye van 1 plant  

 (b) 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24 (c) 1 × 24;  2 × 12;  3 × 8;  4 × 6 

 (d) 2 × 3 × 4 (e) 2 × 2 × 2 × 3 
 

Bykomende vrae 
Vraag 3 kan uitgebrei word deur leerders te vra om al die verskillende maniere neer te skryf 
waarop 120 (of ander getalle) as ’n produk van twee faktore, ’n produk van drie faktore, en 
so meer uitgedruk kan word. U kan leerders ook vra of 120 as ’n produk van ses faktore, wat 
nie 1 insluit nie, uitgedruk kan word. 
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Aanbiedingsriglyne 
In die metode in die geskakeerde gedeelte moet leerders elkeen van die getalle 1, 2, 3, 4, 5, 
ens. as ’n moontlike faktor van 24 oorweeg. As ’n getal ’n faktor van 24 is, word sy “maat” 
ook neergeskryf. Die metode om die faktore van 20 te kry, is hier onder geskryf. Getalle-
sinne word as ’n alternatief en ’n vollediger skryfwyse vir dieselfde manier van dink 
gebruik. 
 
Oorweeg alle heelgetalle tot die helfte van die “teiken”-getal as moontlike faktore: 

1 × . . . = 20   2 × . . . = 20  3 × . . . = 20  4 × . . . = 20  5 × . . . = 20 

6 × . . . = 20   7 × . . . = 20  8 × . . . = 20  9 × . . . = 20  10 × . . . = 20 
 
Los die getallesinne op met getalle wat faktore van 20 is, en trek die ander dood: 

1 × 20 = 20   2 × 10 = 20  3 × . . . = 20  4 × 5 = 20  5 × 4 = 20 

6 × . . . = 20   7 × . . . = 20  8 × . . . = 20  9 × . . . = 20  10 × 2 = 20 
 
 

Antwoorde 
6. 

 

 1 2 3 4 6 9 12 18 36  

  
  
 Die faktor 6 het nie ’n maat nie, want 6 word met homself vermenigvuldig om 36  

te kry. 

7. 1 ry van 36 plante  2 rye van 18 plante  3 rye van 12 plante  

 4 rye van 9 plante  6 rye van 6 plante  9 rye van 4 plante  

 12 rye van 3 plante  18 rye van 2 plante  36 rye van 1 plant  
8. Ja 

9. Die antwoord is dieselfde as die getal wat jy met 1 vermenigvuldig het. 

10. As ’n getal met 1 vermenigvuldig word, verander die waarde van daardie getal nie. 
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Antwoorde 
11. (a) 20;  25;  30;  35;  40   

 (b) 48;  60;  72;  84;  96   

 (c) 36;  45;  54;  63;  72 
 
12. 15;  30;  45;  60;  75 

13. Ja; 12 is ’n veelvoud van 6 en omdat 6 ’n faktor van 12 is, sal dit in enige veelvoud van 
12 kan indeel sonder ’n res. 

14. (a) Ja, 1 001 ÷ 13 = 77. 

 (b)  Jy kan al die veelvoude van 13 tot net verby 1 000 neerskryf, maar dit is ’n 
 langdradige metode. Gebruik eerder herhaalde aftrekking op ’n slim manier:  

    13 × 100  ®  1 300 

    halveer 1 300 ® 650 = 13 × 50 

   1 001 − 650 = 351 

    13 × 10  ®  130 

    verdubbel 130 ® 260 = 13 × 20 

   351 − 260 = 91  

    halveer 130 ® 65 = 13 × 5 

    91 − 65 = 26 = 13 × 2 
 
 
 
11.3  Gebruik faktore om te vermenigvuldig  

Aanbiedingsriglyne 
Wys op die bord dat as een van die twee getalle van ’n produk in 1-syferfaktore 
gefaktoriseer kan word, gee dit ’n eenvoudige manier om ’n produk te bereken. 

 Byvoorbeeld: 150 × 72 = 3 × 5 × 10 × 72 = 3 × 72 × 5 × 10 

          = 216 × 5 × 10 

          = 1 080 × 10 

          = 10 800 
 

Antwoorde 
1. (a) 1 820 (b) 1 820 (c) 1 820 
 (d) Leerders se opinies kan verskil. 

2. (a) Byvoorbeeld: 2 × 5 × 3 × 17 (b) Byvoorbeeld: 3 × 7 × 53 × 2   
 

 50  

 20 

 5 

 +   2 

77 
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Antwoorde 
3. Leerders ontbind een van die getalle wanneer hulle die berekening doen. 
 Die antwoorde is: 

 (a) 2 226 (b) 6 336 

 (c) 24 255 (d) 15 972 

 

11.4  Vermenigvuldigingsoefening 

Antwoorde 
1. (a) 3 445 (b) 3 710 

 (c) 8 432 (d) 8 432 

 (e) 16 864 (f) 9 102 

2. (a) 8 328 (b) 14 754 

 (c) 21 306 (d) 10 854 

 (e) 11 407 (f) 10 736 

 

11.5  Vermenigvuldiging in die werklike lewe 

Antwoorde 
1. 29 638 leerders 

2. 1 456 km 

3. R3 672 

4. 5 916 televisiestelle 

5. 1 311 lemoene 
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Notas oor vrae 
Vraag 6 is opgestel met die doel om leerders uit te daag om die probleemstelling deeglik te 
lees, en om nie lukraak te besluit om ’n spesifieke bewerking met party getalle te doen nie. 

Vraag 9 is ’n uitdaging. Dit help om die getal blikkies uit te werk: 6 dosyn is 6 × 12 = 72. 
Een manier om die totale koste uit te werk is om aan 72 te dink as vier groepe van 18 
blikkies. Jy hoef net vir drie van die groepe te betaal, dus is die koste 3 × 18 × R6,15. 

Nog ’n manier om die totale koste uit te werk is om te redeneer dat jy 3 × R6,15 = R18,45 
vir elke 4 blikkies sal betaal (want as jy 4 blikkies koop, betaal jy net vir 3 blikkies teen 
R6,15 elk). Een dosyn is 3 groepe van 4 blikkies, dus 6 dosyn is 6 × 3 = 18 groepe van 4 
blikkies. Die totale koste is dus 18 × R18,45. 

Let op dat vraag 10 slegs vir skattings vra. Drie peule sal ongeveer 126 boontjies hê,  
wat amper soveel is as wat vir 1 kg sjokolade nodig is. Dus het 14 kg sjokolade ongeveer  
14 × 3 = 42 kakaopeule nodig. 

Antwoorde 
6. (a) (20 + 8) × 12 × 30 (b) 10 080 eiers 

7. R29 376  8. 5 880 kissies 

9. R332,10 10. Ongeveer 42 kakaopeule 

 

 

11.6  Nog berekeninge uit die werklike lewe  

Aanbiedingsriglyne 
Waarsku leerders dat die vrae in hierdie afdeling bedrieglik is en deeglik gelees moet word. 
Baie van die vrae het meer as een stap nodig. 

Notas oor vrae  
Vraag 1:  

Winkel B het 18 × 53 = 954 glasbottels. Die twee winkels saam het 954 + 53 = 1 007 
glasbottels. 
 
Vraag 3: U sal dalk leerders moet help om die konteks te verstaan. 

Daar is altesaam 62 × 28 = 1 736 sitplekke. Dus, 1 736 − 690 = 1 046 kaartjies is voor 
Saterdagaand verkoop. 

Antwoorde 
1. 1 007 glasbottels  

2. R2   

3. 1 046 kaartjies    
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Aanbiedingsriglyne 
Die situasies in vrae 4, 5, 6 en 8 is ingewikkeld in sover hulle meer as een berekening verg. 
Stel aan leerders voor dat hulle elke vraag deeglik moet lees en ’n rekenplan moet skryf 
voordat hulle begin om die berekeninge te doen. Stel verder voor dat hulle nie dadelik met 
die berekeninge moet begin nadat hulle ’n rekenplan geskryf het nie, maar dat hulle eers 
krities oor die plan moet nadink en seker maak dat dit met die situasie, soos in die vraag 
beskryf, ooreenstem. 
 

Notas oor vrae  
Rekenplanne vir die verskillende vrae: 
 
Vraag 4:   16 × 8 × 3 + 17 × 7 × 3 

16 (ronde tafels) × 8 (plekke) × 3 (glase)  +  17 (reghoekige tafels) × 7 (plekke) × 3 (glase) 
 
Vraag 5:  124 × 37 + 192 × 67 
 
Vraag 6:  5 × 28 + 4 × 24 + 3 × 25 
 
Vraag 7(a): 47 × 18  
 
Vraag 8:   18 × 149 − 13 × 165 
 

Antwoorde 
4. 3 × (16 × 8  +  17 × 7) = 741 glase 

5. R17 452 

6. 311 leerders 

7. (a) 846 T-hemde 

 (b) 9 bokse 

8. R537 
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Graad 5 Kwartaal 4 Eenheid 1 Heelgetalle 
 

Oorsig van Leerderboek 

Afdelings in hierdie eenheid Inhoud Bladsye in Leerderboek 

1.1 Orden en stel getalle voor Rangskik getalle in stygende en dalende orde, skryf getalname en skryf getalle 
in uitgebreide notasie  

283 tot 284  

1.2 Ondersoek ewe en onewe getalle Ondersoek gegewe hipoteses (veronderstellings) oor ewe en onewe getalle 285 
 

KABV-tydstoewysing 1 uur 

KABV-bladsyverwysings 14 tot 16 en 201 
 

Wiskundige agtergrond  
Enige ewe getal kan in die vorm 2n geskryf word, waar n ’n natuurlike getal is, en enige getal wat in die vorm 2n geskryf kan word, is ’n ewe getal. 

Enige onewe getal kan in die vorm 2n + 1 geskryf word, waar n ’n natuurlike getal is, en enige getal wat in die vorm 2n + 1 geskryf kan word, is ’n onewe getal. 
 

 Hierdie voorbeelde gebruik m = 15 en n = 8, maar enige ander 
heelgetalle kan in die plek van m en n gebruik word.  

Die som van enige twee ewe getalle, 2m en 2n, is ’n ewe getal omdat  
2m + 2n = 2(m + n) 

2 × 15 + 2 × 8 = 2 × (15 + 8) 
2 × (15 + 8) is ’n ewe getal, 2 is een van sy faktore 

Die som van enige twee onewe getalle, 2m + 1 en 2n + 1, is ’n ewe getal omdat  
2m + 1 + 2n + 1 = 2m + 2n + 2 = 2(m + n + 1) 

2 × 15 + 1 + 2 × 8 + 1 = 2 × 15 + 2 × 8 + 1 + 1  
                                           = 2 × (15 + 8) + 2 
                                           = 2 × (15 + 8 + 1), ’n ewe getal 

Die som van enige onewe getal, 2m + 1, en enige ewe getal, 2n, is ’n onewe getal omdat  
2m + 1 + 2n = 2m + 2n + 1 = 2(m + n) + 1 

2 × 15 + 1 + 2 × 8 = 2 × 15 + 2 × 8 + 1  
                                    = 2 × (15 + 8) + 1, ’n onewe getal 

Die verskil tussen enige twee ewe getalle, 2m en 2n, is ’n ewe getal omdat  
2m − 2n = 2(m − n) 

2 × 15 − 2 × 8 = 2 × (15 − 8) 
2 × (15 − 8) is ’n ewe getal 

Die verskil tussen enige twee onewe getalle, 2m + 1 en 2n + 1, is ’n ewe getal omdat  
2m + 1 − (2n + 1) = 2m + 1 − 2n − 1 = 2m − 2n = 2(m − n) 

2 × 15 + 1 − (2 × 8 + 1) = 2 × 15 + 1− 2 × 8 − 1  
                                              = 2 × 15 − 2 × 8  
                                              = 2 × (15 − 8), ’n ewe getal  

Die verskil tussen enige onewe getal, 2m + 1, en enige ewe getal, 2n, is ’n onewe getal omdat 
2m + 1 − 2n = 2m − 2n + 1 = 2(m − n) + 1 

2 × 15 + 1 − 2 × 8 = 2 × 15 − 2 × 8 + 1  
                                   = 2 × (15 − 8) + 1, ’n onewe getal  

 
’n Algebraïese voorstelling van ewe en onewe getalle, soos hier bo, word nie in graad 5 vereis nie. Dit is slegs vir u inligting gegee.  
In Afdeling 1.2 sal leerders deur middel van voorbeelde met bogenoemde eienskappe van ewe en onewe getalle gekonfronteer word. 
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1.1 Orden en stel getalle voor  

Aanbiedingsriglyne 
Vrae 1 tot 6 kan as ’n diagnostiese assesseringsinstrument gebruik word. 
 

Antwoorde 
1. 120 000   120 400   120 800   121 200   121 600   122 000   

122 400   122 800   123 200 

2. 222 000   224 000   226 000   228 000   230 000   232 000   
234 000   236 000   238 000   240 000   242 000   244 000 

3. 120 000 160 000 200 000 240 000 280 000 

 320 000 360 000 400 000 440 000 480 000 

 520 000 560 000 600 000 640 000 680 000 

 720 000 760 000 800 000 840 000 880 000 

 920 000 960 000 1 000 000 1 040 000 1 080 000 
 
 
4. 101 000   104 000   107 000   110 000   113 000   116 000   119 000 

5. 195 123   201 065   298 829   439 365   477 677   686 132   786 987 

6. 903 546   865 199   865 153   831 001   721 122   258 121   127 140 
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Aanbiedingsriglyne 
Vraag 7 is anders as die ander vrae in hierdie afdeling. Die doel daarvan is om leerders die 
geleentheid te gee om “slim” te dink. 

Vraag 7(a) kan gedoen word deur al die getalle van 1 tot 1 000 neer te skryf en te tel 
hoeveel van hulle onewe is. Leerders moet uitgedaag word om aan ’n slimmer manier te 
dink om die getal onewe getalle te kry. Leerders wat nie hiermee vorder nie kan gehelp 
word deur hulle te vra hoeveel getalle daar altesaam van 1 tot 1 000 is. Party leerders kan 
dalk onseker daaroor wees. Vra hulle hoeveel getalle daar van 1 tot 10 is. Hulle kan dink dat 
dit 10 is, maar kan ook onseker wees. In dié geval kan hulle seker maak deur die getalle neer 
te skryf en dit te tel: 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vra leerders wat dit gedoen het hoeveel getalle hulle dink daar van 1 tot 20 is. Hulle sal 
dalk nou met meer selfvertroue kan sê dat dit 20 is. Vra hulle nou hoeveel onewe getalle 
daar tussen 1 en 10, en tussen 1 en 20 is. Dit kan hulle koppe in rat kry sodat hulle vraag 
7(a) met ander oë sal bekyk en met groter selfvertroue sal antwoord. 
 

Antwoorde 
7. (a) 500       (b) 999 (10 000 uitgesluit)  

 (c) 499 999 (uitgesluit 1) (d) 99 999 (uitgesluit 1 000 000) 

 (e) 333 333 

8. (a) 100 000 + 20 000 + 4 000 + 500 + 60 + 5    124 565 

 (b) 200 000 + 10 000 + 700 + 60 + 3       210 763 

 (c) 400 000 + 1 000 + 800 + 7       401 807 

 (d) 700 000 + 10 000 + 1 000 + 300 + 10 + 2    711 312 

 (e) 100 000 + 20 000 + 7 000 + 700 + 90 + 5    127 795 

 (f) 900 000 + 90 000 + 6 000 + 600 + 6      996 606 

9. en 10.   Kyk volgende bladsy. 
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Antwoorde (vervolg) 

9.  (a) 200 000 + 10 000 + 6 000 + 700 + 80 + 6 

 tweehonderd-en-sestienduisend sewehonderd agt-en-sestig 

 (b) 700 000 + 80 000 + 5 000 + 90 + 2 

 sewehonderd-vyf-en-tagtigduisend twee-en-negentig 

 (c) 600 000 + 70 000 + 500 + 40 + 8 

  seshonderd-en-sewentigduisend vyfhonderd agt-en-veertig 

 (d) 100 000 + 8 000 + 800 + 5 

  eenhonderd-en-agtduisend agthonderd en vyf 

 (e) 600 000 + 30 000 + 2 000 + 100 + 4 

  seshonderd-twee-en-dertigduisend eenhonderd en vier 

 (f) 400 000 + 5 000 + 600 + 90 + 6 

  vierhonderd-en-vyfduisend seshonderd ses-en-negentig 
 
10. Getalle Getalle afgerond tot die naaste … 

 (a) vyf (b) tien (c) honderd (d) duisend 

 (a) 216 786 216 785 216 790 216 800 217 000 

 (b) 785 092 785 090 785 090 785 100 785 000 

 (c) 670 548 670 550 670 550 670 500 671 000 

 (d) 108 805 108 805 108 810 108 800 109 000 

 (e) 632 104 632 105 632 100 632 100 632 000 

 (f) 405 696 405 695 405 700 405 700 406 000 
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1.2 Ondersoek ewe en onewe getalle	 

Aanbiedingsriglyne 
As inleiding kan u leerders vra om ewe en onewe getalle te noem, en hulle op verskillende 
plekke op die bord skryf. Sê dan aan leerders dat u aan ’n sekere getal dink en dat u dit later 
op die bord sal skryf. Vra hulle watter vraag hulle sou kon vra ten einde te besluit of die 
getal wat u gaan skryf ewe of onewe gaan wees. Laat leerders dit in klein groepies bespreek. 
Stap tussen die groepe rond en vra elke groep om u te sê op watter metode hulle besluit het. 
Dit gee u insig in leerders se begrip van die verskil tussen ewe en onewe getalle. 

Verduidelik die volgende twee metodes om vas te stel of ’n getal ewe of onewe is, asook 
enige korrekte strategieë van die leerders: 

• Kyk na die laaste syfer: as die laaste syfer ’n 0; 2; 4; 6 of 8 is, is die getal ewe. As die 
laaste syfer ’n 1; 3; 5; 7 of 9 is, is die getal onewe. 

• Vra of die getal dubbel ’n ander getal is: as dit is, is dit ewe; indien nie, is dit onewe. 

Om leerders se begrip van ewe en onewe getalle verder te ontwikkel, kan u ’n versameling 
opeenvolgende heelgetalle op die bord skryf, byvoorbeeld: 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Verdubbel dan elke getal: 

30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 

Tel dan 1 by elke getal: 

31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 

As daar tyd is, vra leerders om te verduidelik hoekom elkeen van die waar bewerings in 
vrae 3 en 4 waar is. By vraag 3 kan hulle redeneer: ’n onewe getal is ’n ewe getal plus 1, dus 
’n onewe getal + ’n onewe getal = ’n ewe getal + 1 + nog ’n ewe getal + 1 = som van twee ewe 
getalle + 2. Hulle kan verder redeneer dat die som van twee ewe getalle ’n ewe getal is. 

Antwoorde 
1. Enige heelgetal is óf ewe óf onewe. Geen getal kan terselfdertyd ewe en onewe wees 

nie. 

2. (a) 94  156  722   (b) 95  157  723 

3. Ja; enige vyf voorbeelde waar twee onewe getalle opgetel word, bv. 9 + 11 = 20 

4. (a) Waar; bv. 5 + 4 = 9   

 (b) Onwaar; bv. 13 + 1 + 3 = 17 

 (c) Waar; bv. 1 + 3 = 4;  13 + 15 + 17 + 19 = 64 

 (d) Waar; bv. 3 + 7 + 9 = 19;  1 + 17 + 33 + 5 + 11 = 67 

 (e) Onwaar; bv. 45 − 13 = 32  

 (f) Waar; bv. 44 − 12 = 32  
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Graad 5 Kwartaal 4 Eenheid 2   Heelgetalle: Optelling en aftrekking 
 

Oorsig van Leerderboek 

Afdelings in hierdie eenheid Inhoud Bladsye in Leerderboek 

2.1 Hersiening en oefening Hersien en oefen die nodige vaardighede vir optelling en aftrekking 286 tot 288 

2.2 Optelling en aftrekking in konteks Los woordprobleme op 289 tot 290 

2.3 Afronding in konteks ’n Ondersoek wat skatting, afronding en berekening insluit 290 tot 291 
 

KABV-tydstoewysing 5 uur 

KABV-bladsyverwysings 14 tot 16 en 202 
 

Wiskundige agtergrond  
Wanneer optelling en aftrekking van veelsyfergetalle deur ontbinding en samestelling (afbreek en opbou) gedoen word, is dit dikwels nodig om die 
plekwaarde-uitbreiding van ’n getal met ’n ander uitbreiding te vervang, of om ’n ander uitbreiding met die standaard- plekwaarde-uitbreiding te vervang. 
Byvoorbeeld: 

• As 8 253 − 3 768 bereken word, is die plekwaarde-uitbreiding 8 000 + 200 + 50 + 3 van 8 253 “ongerieflik”, want ’n mens moet 8 van 3, 60 van 50 en 700 
van 200 aftrek. Dit help dus om 8 000 + 200 + 50 + 3 met 7 000 + 1 100 + 140 + 13 te vervang. 

• By die berekening van 5 687 + 8 865 deur ontbinding en samestelling, word die uitbreiding 13 000 + 1 400 + 140 + 12 van die som vervang met die 
standaard- plekwaarde-uitbreiding 10 000 + 4 000 + 500 + 50 + 2, met die doel om die antwoord as  een getal, naamlik 14 552, te kan skryf. 

Vervangings soos dié hier bo is duidelik gewys in die uiteensettingsformate wat leerders in Kwartale 1 en 2 gebruik het. Dit het dit vir leerders maklik gemaak 
om die onderliggende logika te verstaan wanneer hulle berekeninge gedoen het. Maar in die verkorte uiteensettings wat leerders waarskynlik teen Kwartaal 4 
sal gebruik (d.i. die sogenaamde “kolommetode” oftewel die vertikale kolomnotasie), kan hulle maklik die vervangings, wat die logiese basis van die 
verskillende stappe vorm, uit die oog verloor. Dit beteken dat hulle nie meer die betekenis van die syfers waarmee hulle werk (plekwaardes) in ag neem nie. 

 

Benodighede 
Afskrifte van die tabel op bladsy 323 van hierdie Onderwysersgids (opsioneel) 
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2.1 Hersiening en oefening  

Aanbiedingsriglyne 
Vrae 1 tot 4 skep geleenthede vir skerp denke.  

Gebruik hierdie geleenthede deur leerders te vra om die hele vraag 1 te lees. Verwag hulle 
dat enige van die subvrae (a), (b), (c), (d) en (e) dieselfde antwoorde sal hê? Nadat hulle die 
moontlikheid oorweeg het, kan u verder vra dat hulle spesifiek na vrae (d) en (e) moet kyk. 
Verwag hulle dat die twee rekenplanne dieselfde antwoord sal gee, al dan nie?  

Laat leerders ’n paar minute toe om met vrae 1(d) en (e) te werk. Wys dan hoe die 
antwoorde gekry kan word deur oordragte tussen plekwaardeposisies te maak. Dit kan op 
verskillende maniere gedoen word, byvoorbeeld: 

1. (d) 40 000 + 13 000 + 1 700 + 340 + 17 

  = 40 000 + 14 000 + 700 + 350 + 7 

  = 50 000 + 4 000 + 1 000 + 50 + 7 

  = 50 000 + 5 000 + 50 + 7 = 55 057 

 (e) 40 000 + 3 000 + 10 700 + 1 340 + 17 

  = 43 000 + 11 700 + 340 + 17 

  = 54 000 + 700 + 300 + 50 + 7 

  = 54 000 + 1 000 + 50 + 7 = 55 057 
 

Antwoorde 
1. (a) 30 406 (b) 34 060  

 (c) 34 006 (d) 55 057 

 (e) 55 057 

2. (a) 30 000 (b) 73 848 

 (c) 90 000 (d) 30 000 

 (e) 130 000 (f)  30 000 

3. (a) 63 951 (b) 63 951 

 (c) 63 951 (d) 63 951 

 (e) 63 951 

4. (a) 54 901 (b) 62 744 

 (c) 25 876 (d) 25 876 

 (e) 60 001 
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Aanbiedingsriglyne 
Afgesien van ’n oefening in skatting, noop vraag 5 leerders om met aandag te lees sodat 
hulle die probleemstelling kan interpreteer. Dit maak hulle ook weer bewus van die 
verskillende betekenisse van aftrekking. 

Leerders kan die vraag ook om die volgende redes uitdagend vind: 

• Hulle kan onseker wees oor hoe om skattings te maak in plaas van berekeninge te 
doen. 

• Hulle kan dit moeilik vind om te besluit watter berekeninge om te doen. 

As leerders sukkel om aan die gang te kom, kan u voorstel dat hulle die gegewe getalle 
afrond tot die naaste 10 000. Verder kan hulle getallesinne skryf as ’n manier om die 
probleemstellings te interpreteer. U kan met (a) demonstreer: 

   ’’nn  sseekkeerree  ggeettaall + 20 000 = 60 000 
 

Antwoorde 
5. (a) 40 000 (b) 80 000 (c) 80 000  

6. (a) 36 022;  40 000 (b) 83 556;  80 000 (c) 83 556;  80 000 

7. (a) en (b)   Nie nuttig nie 

 (c)  Die berekening kan soos op regterhand gedoen word. 
 
 
 Die berekeninge in (d) en (e) kan soos hier onder gedoen word. 

Leerders kan dit op verskillende maniere skryf.  

 
(d) 50 000 12 000 1 800 140 11 

 − 10 000 −   9 000 −    800 −   20 −  6 

 40 000 3 000 1 000 120 5 

 

(e) 50 000 13 000 900 40 11 

 − 10 000 −  9 000 − 800 − 20 − 6 

 40 000 4 000 100 20 5 
 
8. (a) 6 + 6 + 7 + 5 = 24     (b) 70 + 40 + 80 + 40 = 230 

 (c) 800 + 200 + 300 + 800 = 2 100  (d) 3 000 + 9 000 + 8 000 + 7 000 = 27 000 

 (e) 20 000 + 20 000 = 40 000   (f) 69 354 

9. (a) Voorbeeld: 3 800 × 10 + (23 + 12 + 7 + 35 + 23 + 32 + 61 + 14 + 41 + 21) 

 (b) 38 000 + 269 = 38 269 
   

59 999 

− 19 826 

40 173 

+   3 952 

44 125 
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Aanbiedingsriglyne 
Dit is belangrik dat leerders hulle voorspellings vir vraag 12 neerskryf sodat hulle dit kan 
kontroleer nadat hulle vraag 13 gedoen het. 

Vrae 12 en 14 bied goeie geleenthede vir leerders om oor berekeninge te praat. Die 
uitdruk van hulle eie idees oor getalle en berekeninge kan daadwerklik hulle begrip, kennis 
en vaardighede verryk. 

Groepeer leerders wat vraag 12 voltooi het in klein groepies van nie meer as vier nie 
voordat hulle vraag 13 doen. Vra hulle om vir mekaar te vertel hoekom sekere rekenplanne 
dieselfde antwoord sal gee en ander nie. Hulle hoef nie saam te stem nie. 

Groepeer ook leerders wat vraag 14 voltooi het in klein groepies. Vra hulle ook om vir 
mekaar te verduidelik hoe hulle by die antwoord vir elke kolom uitgekom het. ’n Paar 
moontlikhede word hier onder beskryf.  
 

Notas oor vrae 
Laat leerders self vir kort metodes soek as hulle vraag 14 doen. Leerders wat nie met kort 
metodes vorendag kan kom nie, kan die antwoorde op die gewone manier bereken. 

14. (a) Die eerste vier getalle kan opgetel en die antwoord verdubbel word. 

 (b) Die som van die eerste vyf getalle is 5 × 8 554 − (2 + 4 + 6 + 8). 
             Die som van die laaste vyf getalle is 5 × 8 554 + (2 + 4 + 6 + 8) + 10. 
          Dus, die som van al die getalle is 10 × 8 554 + 10 = 85 540 + 10 = 85 550. 
             Daar is ook ander maniere om die werk te verkort en neer te skryf. 

 (c) 10 × 7 234 = 72 340 

 (d) 10 × 6 762 − 6 762 = 67 620 − 6 762 = 60 858 

 (e) 6 324 + 3 676 = 10 000 en 10 000 × 5 = 50 000 
 

Antwoorde 
10. (a) 52 643 + 32 849 = 85 492, dus is die antwoord verkeerd. 

 (b) Die kleiner syfers is van die groter syfers afgetrek. 

11. (a) Nee, dit moet 24 579 wees. 

 (b) Die persoon het vergeet om 2 844 by te tel, want 42 843 = 39 999 + 2 844. 

12. (b) en (c) sal dieselfde antwoord hê. 

       (a) en (d) sal dieselfde antwoord hê. 

13. (a) 53 906  (b) 45 436  (c) 45 436  (d) 53 906 

14. Kyk “Notas oor vrae” hier bo vir meer inligting oor hierdie vraag.  

 (a) 130 616  (b) 85 550  (c) 72 340  (d) 60 858  (e) 50 000 
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2.2 Optelling en aftrekking in konteks 

Aanbiedingsriglyne 
Party leerders sal dalk vraag 1 sonder begrip lees, die twee getalle optel en 139 131 as 
antwoord kry, wat natuurlik verkeerd is. Stel aan hierdie leerders voor dat hulle 
getallesinne moet skryf om die situasies wat in vrae 1 en 2 beskryf is, voor te stel. Vra 
leerders nou om die verskil tussen die twee getallesinne te beskryf. 

Nadat leerders ’n rukkie aan vrae 1 en 2 gewerk het, kan u die volgende algemene 
getallesin op die bord skryf. Vra leerders dan om die verskil tussen vrae 1 en 2 te beskryf 
deur na die getallesin te verwys:  

    58 700 − 2 600 = 56 100    

Hulle kan dit in klein groepies bespreek. 
 

Notas oor vrae 
By vraag 4(a) sal party leerders dalk die gegewe getalle tot die naaste 10 000 afrond en hulle 
dan optel: 

  20 000 + 10 000 + 20 000 + 10 000 + 20 000 = 80 000 

Ander sal dit miskien tot die naaste 1 000 afgerond en dan optel: 

  24 000 + 12 000 + 19 000 + 14 000 + 16 000 = 85 000, 

wat dan afgerond tot die naaste 10 000 die antwoord 90 000 gee. 

Die werklike som is 84 913. 
 

Antwoorde 
1. 3 397 

2. 63 226 

3. (a) 20 389 

 (b) Einde van 2013: 79 021 

  Einde van 2014: 72 643 

  Einde van 2015: 63 939 

 (c) 63 939 + 20 389 = 84 328  of  84328 − 20 389 = 63 939 

4. (a) 80 000 stemme  (b) A,  C,  E   (c) 84 913 stemme 

 (d) 9 386 stemme  (e) 1 662 stemme  

5. 89 102 leerders 
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Antwoorde  
6. 70 456 ℓ     7. Verminder met 10 369   8. 389 stemme  
 
 

2.3 Afronding in konteks  

Aanbiedingsriglyne 
Hierdie afdeling behels ’n ondersoek wat uitgebreide oefening in afronding, skatting en 
berekening behels. Hierdie aktiwiteit kan ook daartoe lei dat leerders ’n vae idee begin 
vorm van wat hulle later as die mediaan of die “gemiddeld” van ’n versameling getalle sal 
ken. Die doel van die aktiwiteit is om maniere te ontdek waarmee ’n goeie skatting van die 
som van al die getalle gemaak kan word sonder om hulle op te tel. 

Leerders kan in die klas aan hierdie ondersoek begin werk, maar hulle moet verkieslik tuis 
heelwat tyd hieraan bestee en verder hieraan werk. 

Dit is belangrik dat leerders gou ’n gevoel van die omvang van die data in die tabel kry. U 
kan hulle daarmee help deur te vra hoeveel skole in die tabel voorgestel word (6 × 13 = 78), 
en om die kleinste en die grootste getalle te identifiseer (301 en 879). Daarna kan u hulle 
vra om te skat of die totaal van al die leerders in die 78 skole: 

• minder as 78 × 300 is of 
• tussen 78 × 300 en 78 × 900 is of 
• meer as 78 × 900 is. 

Nadenke en bespreking van hierdie vraag sal leerders voorberei vir vrae 1 tot 7 op die 
volgende bladsy. 

Hierdie tabel is vir u gerief. Dit bevat dieselfde getalle as die tabel op bladsy 290, maar 
hier is die getalle in elke kolom van die kleinste tot die grootste gerangskik. 
 

307 304 352 301 352 335 
313 403 393 404 379 336 
314 430 457 448 397 346 
339 463 486 481 402 352 
355 485 492 483 406 377 
361 521 498 521 539 421 
399 574 571 530 554 446 
485 574 571 582 583 480 
550 574 586 771 708 480 
589 582 593 787 708 493 
589 633 691 845 718 533 
636 829 741 845 783 584 
767 878 792 871 879 836 
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Aanbiedingsriglyne 
Let daarop dat vrae 1(a) en 2(a) baie verskil: 1(a) vra vir die vinnigste plan terwyl 2(a) vir 
die plan wat die beste skatting sal gee vra. 

Dit is duidelik dat Plan A die vinnigste is. 

Wanneer al die leerders vraag 2(b) voltooi het of daaraan werk, kan u hulle onderbreek en 
vra om aan twee klasmaats te verduidelik hoekom hulle glo die plan wat hulle gekies het ’n 
goeie skatting van die totale getal leerders in die 78 skole sal wees.  

As leerders dit te moeilik vind om ’n verteenwoordigende getal te kies wanneer hulle 
probeer om Plan C (vraag 4(b)) toe te pas, kan u hulle ’n tabel laat maak waarin die getalle 
in elke kolom van die kleinste na die grootste gerangskik is, soos in die tabel op die vorige 
bladsy van hierdie Onderwysersgids. As hulle na die middelste ry in hierdie geherorgani-
seerde tabel kyk, kan leerders dalk daaraan dink om ’n getal tussen 500 en 600 te kies. 
 

Notas oor vrae 
Planne A tot D sal die volgende antwoorde oplewer: 

Plan A: 6 × 13 × 500 = 78 × 500 = 39 × 1 000 = 39 000 

Plan B: 6 × 13 × 600 = 78 × 600 = 46 800 

Plan C: Die skatting hang af van die getal wat as die verteenwoordigende getal gekies is. 
As die gekose getal tussen 300 en 800 is, sal die antwoord tussen 23 400 en 62 400 lê. 

Plan D: Kolomtotale van links na regs: 6 004,  7 250,  7 223,  7 869,  7 408  en  6 109. 

Die skattings wat op die verskillende kolomtotale gebaseer is, is: 

36 024,  43 500,  43 338,   47 124,   44 448  en  36 114. 

Plan E: ’n Tabel met afgeronde getalle word op bladsy 324 van hierdie Onderwysersgids 
gegee. 

Plan F: ’n Tabel met slegs honderde-dele word op bladsy 325 van die Onderwysersgids 
gegee. 
 

Antwoorde 
1. Plan A is die vinnigste plan. 

2. Leerders kies ’n plan vir die beste skatting en voer dit uit. Antwoorde sal verskil. 

3. Leerders kies ’n plan vir die swakste skatting en voer dit uit. Antwoorde sal verskil. 

4. Verskillende planne is gebruik, dus sal die antwoorde verskil. 

5. 41 773 

6. Leerders kies hulle beste skatting. 

7. Oorweeg leerders se planne.  
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Planne E en F 
Leerders kan tabelle soos hierdie gebruik om die afgeronde getalle vir Plan E, en die honderde-dele van die getalle vir Plan F te gee. 
 

 589  574  571  845  708  480 

 485  403  486  481  352  377 

 767  521  741  483  879  421 

 339  430  393  404  402  352 

 636  829  593  771  539  584 

 307  485  457  530  583  336 

 355  633  792  582  406  335 

 399  463  586  521  379  533 

 314  574  352  871  783  493 

 550  582  498  301  397  346 

 361  878  691  787  718  836 

 313  304  492  448  554  446 

 589  574  571  845  708  480 
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Plan E: Die getalle afgerond tot die naaste 100 
 

600 589 600 574 600 571 800 845 700 708 500 480 

500 485 400 403 500 486 500 481 400 352 400 377 

800 767 500 521 700 741 500 483 900 879 400 421 

300 339 400 430 400 393 400 404 400 402 400 352 

600 636 800 829 600 593 800 771 500 539 600 584 

300 307 500 485 500 457 500 530 600 583 300 336 

400 355 600 633 800 792 600 582 400 406 300 335 

400 399 500 463 600 586 500 521 400 379 500 533 

300 314 600 574 400 352 900 871 800 783 500 493 

600 550 600 582 500 498 300 301 400 397 300 346 

400 361 900 878 700 691 800 787 700 718 800 836 

300 313 300 304 500 492 400 448 600 554 400 446 

600 589 600 574 600 571 800 845 700 708 500 480 

 
Die afgeronde getalle kan só ontleed word: 
 
             Getal leerders tot die naaste 100 
           300        400        500        600        700       800        900 

             9            18          17           17            5             9             3 

     Getal skole in elke kategorie 
 
Die inligting hier bo kan gebruik word om die getal leerders te skat as: 

9 × 300 + 18 × 400 + 17 × 500 + 17 × 600 + 5 × 700 + 9 × 800 + 3 × 900, wat 42 000 is.  
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Plan F: Die honderde-dele van die leerdergetalle 
 

500 589 500 574 500 571 800 845 700 708 400 480 

400 485 400 403 400 486 400 481 300 352 300 377 

700 767 500 521 700 741 400 483 800 879 400 421 

300 339 400 430 300 393 400 404 400 402 300 352 

600 636 800 829 500 593 700 771 500 539 500 584 

300 307 400 485 400 457 500 530 500 583 300 336 

300 355 600 633 700 792 500 582 400 406 300 335 

300 399 400 463 500 586 500 521 300 379 500 533 

300 314 500 574 300 352 800 871 700 783 400 493 

500 550 500 582 400 498 300 301 300 397 300 346 

300 361 800 878 600 691 700 787 700 718 800 836 

300 313 300 304 400 492 400 448 500 554 400 446 

500 589 500 574 500 571 800 845 700 708 400 480 

 
Die getalle kan só ontleed word: 
 
             Getal leerders tot die naaste 100 
             300        400        500        600        700       800         

              19           20          20            3             9             7           

                             Getal skole in elke kategorie 
 
Die inligting hier bo kan gebruik word om die totale getal leerders te skat as: 

19 × 300 + 20 × 400 + 20 × 500 + 3 × 600 + 9 × 700 + 7 × 800, wat 37 400 is.  



WISKUNDE GRAAD 5 ONDERWYSERSGIDS   [KWARTAAL 4]  326	

Graad 5 Kwartaal 4 Eenheid 3   Eienskappe van driedimensionele voorwerpe  
 

Oorsig van Leerderboek 

Afdelings in hierdie eenheid Inhoud Bladsye in Leerderboek 

3.1 Reghoekige prismas Bekyk prismas, veral reghoekige prismas, van naderby 292 tot 293 

3.2 Nette van reghoekig prismas Maak ’n reghoekig prisma uit sy net 293 tot 295 

3.3 Nette van ander prismas Maak nog prismas (bv. driehoekige, vyfhoekige en seshoekige prismas) uit 
hulle nette 

296 tot 297 

3.4 Nette van ’n vierkantige piramide  Maak ’n piramide met ’n vierkantige basis uit sy net 298 

3.5 Nette van ’n silinder en ’n keël Maak sirkelvormige silinders en sirkelvormige keëls uit hulle nette 299 tot 300 
 

KABV-tydstoewysing 5 uur 

KABV-bladsyverwysings 23 en 203 
 

Wiskundige agtergrond  
Papiermodelle van enige prisma, silinder, piramide of keël kan uit ’n enkele vel papier gemaak word. In die net van ’n driedimensionele voorwerp is al die plat 
vlakke en al die geboë oppervlakke van die voorwerp plat uitgelê op so ’n manier dat al die vlakke langs ten minste een sy, of by ten minste een hoek verbind is. 
Die verskillende vlakke van die net van ’n driedimensionele voorwerp is self tweedimensioneel. 
 
Hierdie eenheid bou voort op die werk wat in Kwartaal 2 Eenheid 6 gedoen is, waar vier basiese soorte voorwerpe ondersoek is deur velle papier te vou of te rol. 
Die idee van ’n net van ’n driedimensionele voorwerp is wiskundig belangrik, want die net sluit al die vlakke en/of oppervlakke in, iets wat die gevoude of 
gerolde velle papier in die vorige eenheid nie gedoen het nie. 
  

Benodighede 
Bokse wat reghoekige prismas is, insluitend kubusse – vra leerders om klein leë boksies van die huis af te bring (bv. bokse van ontbytgraankos, tee, beskuit, 
gesigroom, ens.) 

Skêre 

Velle papier 

Fotokopieë van nette (opsioneel) en blokkiespapier – voorsien in die Bylaag op bladsye 413, 421 en  422 

Groot ronde voorwerpe soos borde of pierings, of ’n papierbord vir elke leerder 

Kleeflint en gomstokkies 
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3.1 Reghoekige prismas 

Wiskundige notas 
Reghoekige prismas het ses reghoekige vlakke. Teenoorstaande pare vlakke het presies 
dieselfde vorm en grootte. As al ses vlakke vierkante is, sal hulle outomaties dieselfde 
grootte wees. So ’n prisma word ’n kubus genoem. Kubusse is spesiale reghoekige prismas 
in drie dimensies, op baie dieselfde manier waarop vierkante spesiale reghoeke in twee 
dimensies is. 

Aanbiedingsriglyne 
Vraag 3 is redelik uitdagend. Bring dit onder leerders se aandag dat daar nie gesê word dat 
die voorwerp ses vlakke het nie – dit kan meer hê, of minder. As vraag 3 oorweldigend is, 
kan u aan leerders voorstel dat dit hulle dalk kan help om eers vraag 4 te beantwoord. 

Moontlike wanbegrippe 
Leerders wat nie geglo het dat vierkante spesiale soorte reghoeke is nie, sal waarskynlik ook 
nie glo dat kubusse spesiale reghoekige prismas nie. Dit is nie ’n ernstige saak nie. Dit is 
beter dat hulle liewer twyfel as dat hulle u woord blindelings aanvaar. Hulle sal wel êrens in 
die toekoms tot die besef kom dat dit sin maak. Vir eers kan u maar net die idee in hulle 
gedagtes plant. 

Antwoorde 
1. (a)        (b)  

 

2. (a) Ja, ’n reghoekige prisma het ses vlakke.  

 (b) Nee, al die vlakke is dalk nie reghoeke nie. 

3. (a) Ja, dit is moontlik; maar daar is nie gesê dat die voorwerp net ses vlakke het en dat 
hulle almal reghoekig is nie, dus kan ons nie seker wees nie. 

 (b) Ja, dit is moontlik; maar ons kan nie seker wees nie, want party vlakke kan ver-
skillende veelhoeke wees en ons weet ook nie hoeveel vlakke die voorwerp het nie. 

 (c) Ja, dit is moontlik; maar ons weet nie hoeveel vlakke die voorwerp het nie en 
party, of al die ander vlakke, kan dalk driehoeke of ander veelhoeke wees. 

 (d) Ja, dit is moontlik; maar ons kan nie seker wees nie, want selfs al het die voorwerp 
ses vlakke, kan die ander twee vlakke moontlik ander veelhoeke wees. 

4. (a) Almal van hulle, want hulle het almal meer as een reghoekige vlak; daar is nie gesê 
hoeveel vlakke die voorwerp het of hoe die ander vlakke lyk nie. 

 (b) Almal van hulle, want hulle het almal ten minste twee reghoekige vlakke; daar is 
nie gesê hoeveel vlakke die voorwerp het of hoe die ander vlakke lyk nie.    
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Antwoorde 
4. (c) Almal van hulle, want hulle het almal ten minste drie reghoekige vlakke; daar is 

nie gesê hoeveel vlakke die voorwerp het of hoe die ander vlakke lyk nie. 

 (d) B, C en D omdat hulle almal ten minste vier reghoekige vlakke het; daar is nie gesê 
hoeveel vlakke die voorwerp altesaam het of hoe die ander vlakke lyk nie. 

 
 
 
 

 

 

3.2 Nette van reghoekige prismas 

Wiskundige notas 
In die net van ’n driedimensionele voorwerp is al die vlakke (en geboë oppervlakke, waar 
toepaslik) plat uitgelê, maar op ’n manier verbind. Dit is belangrik om te sien watter vlakke 
in ’n net langs hulle sye verbind is om die rande in die 3D voorwerp te vorm, en watter 
vlakke teenoor mekaar kan wees. Om die verband tussen ’n voorwerp en sy net te verstaan 
is baie belangrik in die ontwikkeling van ’n groter begrip van die ruimtelike rangskikking 
van die rande en vlakke (en geboë oppervlakke, waar van toepassing) van ’n voorwerp.  
 

Aanbiedingsriglyne 
Die meeste bokse is reghoekige prismas. Baie van u leerders het waarskynlik al ’n 
oopgevoude kartonboks gesien wat plat neergelê is. Dit is ’n baie goeie manier om die idee 
van ’n net bekend te stel. Laat u leerders ondersoek watter vlakke langs hulle sye verbind is 
en watter vlakke teenoor mekaar is. (Elke vlak is aan vier ander verbind en daar is altesaam 
ses vlakke; drie pare vlakke wat identies en teenoor mekaar is.) 
 

Moontlike wanbegrippe 
Die ruimtelike rangskikking van die vlakke van ’n reghoekige prisma kan baie uitdagend 
vir jong leerders wees. As hulle dit moeilik vind om te “sien” hoe die vlakke aan mekaar 
verbind is, veral by ’n kubus waar al ses vlakke identiese vierkante is, moet u vir hulle 
uitgeknipte nette gee. Laat hulle dit in ’n prisma vou en weer oopvou om te kyk watter sye 
ontmoet om die rande te vorm en watter vlakke teenoor mekaar is. 
 

Antwoorde 
1. (a) tot (c)   Praktiese werk     
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Aanbiedingsriglyne 
Leerders kan dit dalk uitdagend vind om die tekeninge van Prismas A, B, C en D in vraag 2 
te interpreteer. U kan hulle help deur die posisies van die rooi vlakke op ’n boks, 
byvoorbeeld ’n toe skoenboks of ’n boks waarin A4-papier verkoop word, te wys. Om tyd  
te bespaar kan u afskrifte maak van die vier nette op bladsy 421 van die Bylaag. 

In vraag 3 kan u afskrifte van die diagramme aan leerders gee wat werklik probleme met 
die vraag ondervind sodat hulle die diagramme kan uitknip en vou om te kyk of die figuur 
’n net is of nie.  
 

Antwoorde 
2. Praktiese werk 

3. (a) en (b) Praktiese werk 

 (c) Diagram A sal nie ’n kubus vorm nie – ’n kubus het 6 vlakke. 

  Diagram B sal nie ’n kubus vorm nie – die gevoude net sal ’n kubus met ’n oop vlak 
vorm omdat twee vlakke sal oorvleuel. 
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Aanbiedingsriglyne 
Leerders wat probleme met vraag 4 ondervind, sal waarskynlik baie baat daarby vind om 
een of twee vlakke op die net wat hulle geteken het, in te kleur en dit dan uit te knip en in 
’n kubus te vou. Hulle kyk dan met watter van die prente hulle kubus ooreenstem. Om tyd 
te bespaar kan u afskrifte van die ses nette op bladsy 422 van die Bylaag maak. 

’n Stel van ses kubusse waarvan die vlakke, net soos in die Leerderboek, rooi en groen 
gekleur is, sal ook nuttig wees. Merk elke kubus se basisvlak a. Sit die kubusse op u tafel met 
plakkers van (a) tot (f) by hulle, sodat leerders kan weet watter kubus by watter subvraag 
pas. Laat hulle na die kubusse kyk om hulle nette te kontroleer. 
 

Antwoorde 
4. Voorbeelde: 

 (a)         (b)        

 

 

 

 

 

 

 

 (c)        (d) 

 

 

 

 

 

 

 

 (e)        (f)  
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3.3 Nette van ander prismas 

Wiskundige notas 
Alle prismas het twee veelhoekige (poligonale) vlakke teenoor mekaar en reghoeke vir die 
oorblywende vlakke. Byvoorbeeld, ’n vyfhoekige prisma het twee identiese vyfhoeke 
teenoor mekaar en vyf reghoekige vlakke wat hulle verbind. 
 

Aanbiedingsriglyne 
As leerders geen vordering kan maak nie, kan u vir hulle vergrote kopieë van die nette gee 
om uit te knip en te vou. Moedig hulle aan om te ondersoek hoe die sye bymekaarkom. 
Daar kan dalk baie herhalings van vou en oopvou nodig wees voordat hulle begin om ’n 
prentjie van die verwantskap tussen die nette en die prismas in hulle koppe te ontwikkel. 
 

Moontlike wanbegrippe 
Onvoldoende ondervinding van 3D voorwerpe en van die vou en oopvou van hulle nette 
om te sien hoe die dele aanmekaarpas, sal daartoe lei dat leerders heelwat probleme sal 
ondervind om die verbande tussen vlakke en rande te identifiseer. 
 

Antwoorde 
1. (a) C (b) B 

 (c) E (d) A  
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Aanbiedingsriglyne 
Wanneer leerders vraag 2 doen, moet u hulle aandag daarop vestig dat hulle stroke van 
dieselfde breedte as die lengtes van die sye op die basisse moet vou. In plaas daarvan dat 
leerders die basisse in die Leerderboek afteken, kan u vir hulle afskrifte van die groter figure 
hier onder gee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoorde 
2. Praktiese werk: 

 (a) Driehoekige prisma, gebruik basis D 

 (b)  Reghoekige prisma of kubus, gebruik basis B 

 (c) Vyfhoekige prisma, gebruik basis C 

 (d) Seshoekige prisma, gebruik basis A    
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3.4 Nette van ’n vierkantige piramide  

Wiskundige notas 
Piramides het ’n veelhoek as basis en ’n aantal driehoekige vlakke wat almal by een sentrale 
punt bymekaarkom. 
 

Antwoorde 
1. (a) 5 vlakke 

 (b) 4 driehoeke en 1 vierkant  
 
2. (a) Diagram B. As die diagram (net) op die stippellyne gevou word, kan die vier 

driehoekige vlakke by ’n sentrale punt bymekaarkom om die tophoek van die 
piramide te vorm. Die onderste sy/basis van elke driehoekige vlak sal dan een sy 
van die vierkant, wat die basis van die piramide vorm, ontmoet. 

 (b) Daar is ’n hele paar moontlikhede. Hier is twee voorbeelde:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (c) Oorweeg en bespreek leerders se antwoorde.  
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3.5 Nette van ’n silinder en ’n keël  

Wiskundige notas 
Ons werk net met sirkelvormige silinders en sirkelvormige keëls.  

Die nette van silinders het twee sirkels (die twee eindvlakke) en ’n reghoek (die geboë 
oppervlak).  

Die nette van keëls het ’n sirkel (die basis) en ’n groot gedeelte van ’n sirkel (die geboë 
oppervlak) wat soos ’n groot sny pizza lyk, byvoorbeeld:              
 

Notas oor vrae 
Let op dat Diagramme A, B en F in vraag 2 beslis nie silinders sal vorm nie. Diagramme C,  
D en E kan silinders vorm, solank die lengtes van die vierhoeke gelyk is aan die lengte van 
die omtrek van die sirkel. 
 

Antwoorde 
1. Praktiese werk 

2. Nette van silinders: C, D, E 

 Diagramme A, B en F sal nie geslote silinders vorm nie. 
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Notas oor vrae 
In vraag 4 behoort dit duidelik te wees dat die diagram by (a) nie ’n net vir ’n keël kan wees 
nie (die basis/sirkel is nie reg aan die “sny pizza” verbind nie). Dit behoort op die oog af 
duidelik te wees dat die diagramme by (c) en (d) nie ’n geslote keël sal vorm nie. Hoewel dit 
lyk of die diagram by (b) ’n keël sou kon vorm, kan dit slegs gebeur as die rand van die basis 
(sirkel) dieselfde lengte as die ronde rand van die “sny pizza” (geboë oppervlak) is. 
 

Antwoorde 
3. (a) tot (e)    Praktiese werk 

 (f) Een keël is lank en smal; die ander keël is korter en het ’n wyer/groter basis. 

4. (a) Nee, die basis moet aan die ronde rand verbind wees. 

 (b) Ja, maar dan moet die omtrek van die volle sirkel (basis) dieselfde lengte as die 
ronde rand van die driekwartsirkel wees. 

 (c) Nee, dit sal nie ’n geslote keël vorm nie; die sirkel (basis) moet baie kleiner wees. 

 (d) Nee, die gedeelte van die net vir die geboë oppervlak is verkeerd; die vorm is 
verkeerd – dit behoort, byvoorbeeld, nie vier reguit sye te hê nie. 
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Graad 5 Kwartaal 4 Eenheid 4 Gewone breuke 
 

Oorsig van Leerderboek 

Afdelings in hierdie eenheid Inhoud Bladsye in Leerderboek 

4.1 Breukdele van heelgetalle Vind breukdele van versamelings en getalle 301 tot 303 

4.2 Breukdele in diagramme Breukdele van figure, en oefening in hoe om ekwivalente breuke uit te druk  304 tot 305 

4.3 Breuke op die getallelyn Breuke as getalle: stel breuke en gemengde getalle op die getallelyn voor 306   

4.4 Los probleme op Gebruik breuke in ’n verskeidenheid praktiese kontekste 307 tot 309 
 

KABV-tydstoewysing 5 uur 

KABV-bladsyverwysings 17 en 204 
 

Wiskundige agtergrond 
In Kwartaal 2 was die fokus op die verdeling van ’n hele in breukdele, die voorstelling van breuke met breukstroke, die meting van lengte met breukdele van ’n 
meeteenheid, ekwivalente breuke, en die voorstelling van breuke op die getallelyn. 
 
In Kwartaal 3 was die fokus op die begrip “ekwivalente breuke” en die bekendstelling van optelling en aftrekking van breuke en gemengde getalle. 
 
In hierdie eenheid word die idee van breukdele van versamelings uitgebrei na breukdele van getalle. Die eenheid fokus ook op breukdele van diagramme – 
onder meer op breukdele van sirkels, op ’n manier wat later leerders se begrip van hoekgroottes sal ondersteun.  

Benodighede  
Velle papier, ronde voorwerpe (bv. blikkies, koppies, pierings, plastiek- of metaaldeksels), skêre 
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4.1 Breukdele van heelgetalle  

Aanbiedingsriglyne 
Vra leerders om na die rangskikking van die groen kubusse in die geskakeerde gedeelte te 
kyk en te sê wat hulle sien. Vra hulle om te dink hoe hulle kan uitvind wat die totale getal 
kubusse is sonder om hulle een vir een te tel. Hulle kan dalk sê dat hulle 10 kolomme van  
5 kubusse, of 5 rye van 10 kubusse sien. U kan 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 50 op die bord skryf 
en dan vrae soos die volgende aan die klas vra: 

 A. Hoeveel is een vyfde van 50? 

 B. Hoeveel is drie vyfdes van 50? 

 C. Hoeveel is vyf vyfdes van 50? 
 
U kan dit uitbrei na die volgende vrae: 

 D. Hoeveel is een tiende van 50? 

 E. Hoeveel is drie tiendes van 50? 

 F. Hoeveel is agt tiendes van 50? 
 

Notas oor vrae 
Vrae 1(b) en (e) het verskeie ekwivalente breuke as antwoorde. 
 

Antwoorde 

1. (a) 30 krale (b) 6
30  of  2

10  of  15  (c) 9
30  of  3

10   

 (d) 3
30  of  1

10  (e) 12
30  of  4

10  of  25  

2. (a) 3 krale (b) 9 krale (c) 12 krale  

 (d) 6 krale (e) 48 krale (f) 16 krale  
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Notas oor vrae 
Vraag 3 handel oor ’n situasie wat soortgelyk is aan die een in die geskakeerde gedeelte op 
die vorige bladsy. Die antwoord op vraag (b) is drie keer die antwoord op vraag (a). 

Vraag (c) kan die idee van ’n half, en (d) van ’n kwart laat ontstaan. As leerders daar-
volgens werk, kan die antwoord baie maklik met hoofrekene gevind word. Indien nie, 
moet hulle teruggaan na vraag (a) om hulle te help om die antwoord te kry. 
 

Antwoorde 
3. (a) 5 (b) 15 

 (c) 20 (d) 10 

4. (a) 6
18  of  13  

 (b) Tel al die driehoeke om uit te vind hoeveel die hele uitmaak.  
Tel die getal driehoeke in die sirkel om te sien watter deel van die hele hulle 
uitmaak. 

 (c) 1
7  (Daar is 7 groepe van 5 in die diagram.) 

5. Sy het 270 koekies gebak.  
(Een sesde is 45 koekies, dus is die hele 6 × 45 = 270 koekies.)  

6. Hy het R4 200 verdien.  
(Een tiende is R420, dus is die hele 10 × R420 = R4 200.)  
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Aanbiedingsriglyne 
Vrae 7 tot 9 is uitdagend omdat daar geen konteks is om leerders se denke te ondersteun 
nie. Hierdie vrae het ten doel om leerders se abstrakte denke oor breuke te bevorder. 
Leerders moet egter vry voel om aan die vrae as praktiese vrae te dink, byvoorbeeld om aan 
vraag 7(a) te dink as: “Hoeveel is twee vyfdes van R250?” 

Werk deur die geskakeerde gedeelte met die klas. Hier is ’n ekstra vlak van ingewikkeld-
heid. U kan gerus die vraag op die bord skryf. Die eerste ding om te vra, is: “Gaan die 
antwoord groter of kleiner as 16 wees?” Ons het hier ’n heelgetal (die 2), dus gaan dit groter as 
16 wees. Die heelgetal word met die heelgetal vermenigvuldig (d.i. 2 × 16) en dan word die 
breukgedeelte gedoen. 
 

Moontlike wanbegrippe 
Leerders dink dalk dat breukvrae altyd ’n kleiner antwoord as ’n gegewe heelgetal sal hê. 
 

Notas oor vrae 
U kan dit oorweeg om ’n paar van die subvrae onder vraag 7 te bespreek voordat die klas op 
hulle eie werk. Byvoorbeeld, in (a) kan iemand dalk voorstel dat ’n mens een vyfde van 250 
uitwerk en dit dan met 2 vermenigvuldig. Iemand anders kan dalk sê dat ’n mens 2 met 
250 kan vermenigvuldig en dan deur 5 deel. Moenie die tweede strategie aan leerders 
voorhou as niemand dit voorgestel het nie. Aanvaar korrekte strategieë, maar moenie vir 
leerders formules leer nie. 

Oorweeg dit om vraag 9(a) met die klas te doen. Daarna behoort hulle vinnig op hulle eie 
te kan werk sonder om enige stappe neer te skryf. 
 

Antwoorde 
7. (a) 100 (b) 66 (c) 450 (d) 455 

 (e) 840 (f) 8 638 (g) 360 (h) 1 200 

8. (a) 250 + 100 = 350  (b) 99 + 66 = 165 

 (c) 1 440 + 450 = 1 890 (d) 2 457 + 455 = 2 912 

 (e) 1 440 + 840 = 2 280 (f) 24 680 + 8 638 = 33 318 

 (g) 1 680 + 360 = 2 040 (h) 1 440 + 1 200 = 2 640 

9. (a) 12   (b) 21         (c)     26 

 (d) 55   (e) 170        (f)     69 

10. Twee derdes van ’n sjokoladestafie   
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4.2 Breukdele in diagramme  

Aanbiedingsriglyne 
Om ’n sirkel in breukdele te verdeel is nie net ’n manier om die begrip van breuke en 
ekwivalente breuke vas te lê nie; dit lê ook die grondslag vir die bekendstelling van 
hoekmeting in graad 6. 

Om tyd te bespaar, kan u die vier sirkels in die Bylaag op bladsy 423 fotokopieer. 
 

Antwoorde 
1. Kyk op die volgende bladsy van die Leerderboek vir die vrae. 

 (a)   (b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (c)   (d)  
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Aanbiedingsriglyne 
Luister eers na leerders se verduidelikings in vraag 2(c) voordat u hulle na die definisie in 
die Leerderboek verwys. MOENIE ’n definisie in ’n toets of ’n eksamen vra nie! As leerders 
met ekwivalente breuke kan werk en hulle herken, is dit genoeg. 

As leerders klaar is met vraag 3, kan u hulle vra of hulle kan uitwerk hoekom (c) en (d) 
dieselfde antwoord het. Hulle kan dalk in staat wees om te visualiseer dat die figure 
dieselfde vorm maar verskillende oriëntasies het. 
 

Antwoorde 
1. Die oplossings vir (a), (b), (c) en (d) is op die vorige bladsy. 

2. (a) Hulle het dieselfde waarde. (Hulle het dieselfde grootte.) 

 (b) Hulle het dieselfde waarde. (Hulle het dieselfde grootte.) 

 (c) Dit is breuke met dieselfde waarde (dieselfde grootte), maar met verskillende 
name. 

3. (a) 10
24  of  5

12  (b) 8
24  of  26  of  13  

 (c) 6
24  of  3

12  of  14  (d) 6
24  of  3

12  of  14  
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4.3 Breuke op die getallelyn 

Aanbiedingsriglyne 
Leerders is reeds met breuke op ’n getallelyn vertroud. Hier word hulle uitgedaag om te sien 
dat hulle met agtstes (eerste getallelyn), twaalfdes (tweede getallelyn), tiendes (derde 
getallelyn) en dan met twaalfdes op ’n bietjie kleiner skaal (vierde getallelyn) werk.  

Om tyd te bespaar, kan u die getallelyne in die Bylaag op bladsy 424 fotokopieer. 
Dit is ’n geleentheid vir leerders om ekwivalente breuke op ’n verskeidenheid getallelyne 

te ondersoek. U wil dalk die getallelyne op die bord teken en leerders vir hulle antwoorde 
vra. Kyk na die derde getallelyn hier onder. Hier is ’n kans om te wys dat 2 5

10  = 24
8 . Daar is 

meer moontlikhede as dié wat hier onder by vraag 2 gegee is. 
 

Antwoorde 
1.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

	

	

 

2. 3
4  = 68  = 9

12   en   26  = 4
12 ; ook 11

4  = 12
8 , 2 5

10  = 24
8 , ens. (Kyk “Aanbiedingsriglyne” hier bo.)  

 

0    12         
3
4         1     11

4                                2              24
8 25

8              3                                

                            68  

    9
12  

 0                 26         
1
2               

3
4        

11
12  1           11

4  11
3                14

6                     2                            24
8  

   4
12          68   

                9
12  

   0      2
10              12             

8
10        1                        13

5                     2                  24
8 2 6

10                 3 

 

   0        26   
1
2                         11

3     14
6        2           24

8                                        4 

    4
12                   
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4.4 Los probleme op 

Aanbiedingsriglyne 
Hierdie afdeling is ’n vasleggingsoefening. Loop liewer tussen die leerders rond as om die 
hele klas te onderrig. Ondersteun leerders waar nodig.  
 

Antwoorde 

1. (a) 2
9  (b) 4

9   

 (c) 1
9  (d) 2

9  

 (e) 1
9  (f) 1

10   

 (g) 4 7
10  (h) 24

7  

2. 4
10  

3. (a) 20 derdes = 62
3  plakke sjokolade 

 (b)  20 × 25  = 40
5   = 8 bottels sap 

4. (a) 1
5  van 100 cm = 20 cm ® 35 van 100 cm = 3 × 20 cm = 60 cm 

 (b) 30 cm 

 (c) 25 mm 

 (d) 6
8  = 

3
4  ® 

3
4  van 1 000 m = 750 m  

 (e) 1
10  van 1 000 g = 100 g ® 6

10  van 1 000 g = 600 g  

 (f) 1
5  van 1 000 g = 200 g ® 35  van 1 000 g = 600 g   

 (g) 1
8  van 1 000 g = 125 g ® 38  van 1 000 g = 375 g 

 (h) 3
4  van 1 000 g = 750 g 
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Antwoorde  
4. (i) 400 ml  

 (j) 750 ml 

 (k) 1
8  van 1 000 ml = 125 ml ® 38  van 1 000 ml = 375 ml 

 

Notas oor vrae 
Vraag 5 is ’n eenvoudige hersiening van vroeëre breuke, met geleenthede om ekwivalente 
breuke raak te sien. U wil dalk vra hoeveel brood is tien tiendes, wat die antwoord vir vraag 
5(i) is. Party leerders het dalk vergeet dat daar aan die begin 12 brode was. U kan verder vra 
hoeveel brood is in elkeen van vrae (a) tot (h) gegee, of u kan die werk vir huiswerk gee. 

Vra leerders hoe hulle hul antwoorde vir vraag 6 uitgewerk het. Party het waarskynlik 
begin deur te sê 8 × 4 = 32 brode, en toe die breuk uitgewerk. Aanvaar enige redelike 
metode. 
 
Antwoorde 
5. (a) 1

10  (b) 2
10  of  15  (c) 3

10  

 (d) 4
10  of  25  (e) 5

10  of  12  (f) 6
10  of  35  

 (g) 8
10  of  45  (h) 9

10  (i) 10
10  (al die brood) 

 
6. 34

8   = 42
8  =  41

4  brode (Kyk die nota oor vraag 6 hier bo.) 

7. (a) 1
8  

 (b) Een agtste = R75. Niek sal R75 kry. 

  Drie agtstes = R75 × 3 = R225. Faaiez sal R225 kry. 

  Een helfte van R600 = R300. Thandeka sal R300 kry. 
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Notas oor vrae 
Vraag 8 is ’n geleentheid om ekwivalente breuke te hersien. 
 

Antwoorde 

8. (a) 1
12  (b) 2

12  of  16  

 (c) 3
12  of  14  (d) 4

12  of  13  

 (e) 6
12  of  12  

9. (a) Juliet het een van die ses kolomme van die diagram ingekleur, dus het sy een sesde 
van die diagram ingekleur. Deur dit te doen, het sy twee van die twaalf blokkies in 
die diagram ingekleur. Sy het dus ook twee twaalfdes van die diagram ingekleur.  

  Dit is baie maklik om die ekwivalente breuke in die diagram te sien: twee bruin 
blokkies lyk soos een sesde.  

 (b) 3 klein blokkies: drie twaalfdes; een kwart  

  4 klein blokkies: vier twaalfdes; twee sesdes; een derde 

  6 klein blokkies: ses twaalfdes; drie sesdes; twee kwarte; een halwe 

 (c) 10
12  of  56  (Party leerders sal waarskynlik reeds die ekwivalente breuk noem voordat 

hulle (d) doen.) 

 (d) 10
12  of  56  

 (e) 5
12  

 (f) 8
12  of  23  
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Graad 5 Kwartaal 4 Eenheid 5       Heelgetalle: Deling 
 

Oorsig van Leerderboek 

Afdelings in hierdie eenheid Inhoud Bladsye in Leerderboek 

5.1 Hersieningsoefeninge Groeperings- en verdelingsprobleme 310 

5.2 Maak prente kleiner en groter Deling in vergroting- en verkleiningsituasies 311 

5.3 Verhoudings van vergroting en verkleining Verfyn die begrippe “verhouding”, “vergroting” en “verkleining” 312 tot 314 

5.4 Nog verhoudings ’n Ondersoek rakende verhoudings tussen koerse 315 tot 317 
 

KABV-tydstoewysing 7 uur 

KABV-bladsyverwysings 14 tot 16 en 205 tot 206 
 

In Kwartaal 2 Eenheid 9 was die fokus by deling op groeperings- en verdelingsprobleme, m.a.w. situasies waarin ’n hoeveelheid in gelyke dele verdeel word. 

In hierdie eenheid is die fokus op die gebruik van deling om probleme op te los waar daar ’n konstante verhouding tussen twee hoeveelhede is. 

 

Wiskundige agtergrond  
Konstante verhoudings tussen twee hoeveelhede kom in verskillende soorte situasies voor, byvoorbeeld: 

• Vergroting en verkleining (bv. van foto’s) en skaaltekeninge (kyk Afdelings 5.2 en 5.3). Die verhouding van vergroting of verkleining word ook die 
skaalfaktor genoem. Die term “skaalfaktor” word gewoonlik met betrekking tot kaarte gebruik. 

• Gebruik van resepte. Byvoorbeeld, ’n resep vra vir 3 koppies meel, 2 koppies suiker en 5 ml sout. Hoeveel koppies suiker en hoeveel sout moet jy vir  
6 koppies meel gebruik? Die term “proporsie” word soms met verwysing na resepte gebruik. 

• Vergelyking van koerse. (Kyk Kwartaal 2 Eenheid 5, Afdeling 5.6 asook Afdeling 5.4 van hierdie eenheid.) 

• Verhouding in ontwerpe. 
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5.1 Hersieningsoefeninge  

Notas oor vrae 
Vrae 1, 3, 4, 5 en 10 is groeperingsprobleme: leerders moet vasstel hoeveel groepe van 
’n gegewe grootte uit ’n gegewe totaal gemaak kan word. 

Vrae 2, 6 en 8 is verdelingsprobleme: leerders moet vasstel hoe groot elkeen van ’n 
gegewe getal ewe groot dele is. 

Vraag 9 is ’n verhoudingsituasie.  
 

Aanbiedingsriglyne 
Een van die grootste uitdagings in die onderrig van Wiskunde is om leerders te bemagtig 
om woordprobleme met begrip te lees en te interpreteer sodat hulle die regte besluite kan 
neem oor die tipe berekeninge wat nodig is om die gegewe probleem op te los. Die 
ontwikkeling van hierdie vermoë word dikwels ondermyn deur die beskikbaarheid van 
leidrade, buite die vraag, wat leerders help om op die regte bewerking te besluit sonder om 
werklik die beskrywing van die probleem te verstaan. 

Byvoorbeeld, as leerders bladsy 310 van die Leerderboek lees, sê die opskrif van die 
eenheid reeds vir hulle dat deling gebruik moet word om die vrae te beantwoord. Party 
leerders sal dan eenvoudig by elkeen van die vrae die groot getal deur die klein getal deel 
sonder om werklik die vrae te lees. Op hierdie manier kan hulle al die vrae, behalwe 9(a), 
reg beantwoord sonder om enigsins oor die vrae na te dink. 

Om die kans dat dit sal gebeur kleiner te maak, kan u leerders aan die begin van die 
afdeling vra om ’n kort sin of paragraaf vir elke vraag te skryf. Daarin moet hulle 
verduidelik hoekom hulle dink dat die berekeninge wat hulle beplan die antwoord op die 
vraag sal verskaf. Anders kan hulle ’n vinnige skets maak om die situasie, en hulle 
oplossing daarvoor, voor te stel. 
 

Antwoorde 
1. Thivha kan 25 eierhouers volpak en 8 eiers sal oorbly.   

2. R13        3. 32 sakkies (13 koejawels bly oor)   

4. 342 ÷ 48 = 7 res 6 ® 8 busse  5. 18 skoenveters  

6. (a) 21 toffies (b) 5 toffies  

7. (a) 33 res 11 (b) 16 res 40 (c) 29 res 17 

 (d) 24 res 21 (e) 11 res 13 (f) 22 res 13 

8. 25 kg    

9. (a) 80 kg  (b) 5 kg      

10. 12 bokse     
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5.2 Maak prente kleiner en groter  

Wiskundige notas 
Daar is drie hoeveelhede by ’n eenvoudige verhoudingsituasie betrokke. Die volgende tabel 
van afmetings vir die twee prente demonstreer die situasie in vraag 1: 
 

x = afmetings van groot prent 30 120 192 

y = afmetings van klein prent  5 20 32 

x ÷ y 6 6 6 
 
 
Die afmetings van die groot prent of voorwerp en die afmetings van die kleiner een is 
veranderlike hoeveelhede. Die een afmeting gedeel deur die ander (ooreenkomstige) 
afmeting is ’n konstante of onveranderlike; dit word die verhouding tussen die twee 
veranderlikes genoem. 

Daar kan ten minste drie soorte vrae oor verhoudingsituasies gevra word: 

• Die afmetings van die groter voorwerp is gegee, asook die (groot na klein) 
verhouding, en die ooreenstemmende afmetings vir die kleiner voorwerp moet 
bepaal word, byvoorbeeld vrae 1(b) en (c), en 2(b) en (c). Daarvoor is deling deur 
die verhouding/skaalfaktor nodig. 

• Die afmetings van die kleiner voorwerp is gegee, asook die (klein na groot) 
verhouding, en die ooreenstemmende afmetings vir die groter voorwerp moet 
bepaal word, byvoorbeeld vrae 1(a) en 2(a). Daarvoor is vermenigvuldiging met die 
verhouding/skaalfaktor nodig.  

• ’n Paar ooreenkomstige afmetings van albei voorwerpe is gegee, en die 
vraag gaan oor die uitwerk van die verhouding. Sulke soort vrae is nie in hierdie 
eenheid ingesluit nie. 

 

Moontlike wanbegrippe 
Leerders kan dalk ’n situasie waarin ’n konstante verhouding voorkom as ’n situasie met ’n 
konstante verskil interpreteer. Byvoorbeeld, in vraag 2(a) kan hulle 8 + 60 = 68 as antwoord 
gee.  
 

Antwoorde 
1. (a) 30 mm (b) 20 mm (c) 32 mm 

2. (a) 480 mm   (b) 30 mm    (c) 36 mm 
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5.3 Verhoudings van vergroting en verkleining  

Aanbiedingsriglyne 
Die doel van vrae 1 tot 5 is om leerders se begrip van verhouding in die konteks van 
vergroting en verkleining verder te ontwikkel. Prente A, B en C verskil slegs in grootte, 
anders as Prente D en F op bladsy 314 van die Leerderboek wat op ’n ander manier van 
mekaar verskil – in vergelyking met Prent D is Prent F in die breedte saamgedruk. 
 

Antwoorde 
1. Ja 

2. Dit is dieselfde prent, maar nie dieselfde grootte nie. 

3. 40 mm hoog en 60 mm breed 

4. Ja, dit is. 

5. Prent A: 90 mm  

 Prent B: 72 mm  

 Prent C: 54 mm  
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Moontlike wanbegrippe 
Vergroting en verkleining wat dieselfde verhouding in alle rigtings behels (soos deur  
Figure X en Z in vraag 10 gedemonstreer) behoort onderskei te word van figure wat net  
in een rigting saamgedruk of gestrek is (soos gedemonstreer deur die verband tussen  
Figure Y en Z, of tussen Figure X en Y). Die doel van vrae 9 en 10 is dus om hierdie 
onderskeid duidelik te maak. 
 

Antwoorde 
6. Leerders kontroleer en verbeter hulle werk in vrae 3 en 5 indien nodig. 

7. (a) 90 mm hoog en 135 mm breed (b) 162 mm 

8. (a) 30 mm       (b) 36 mm 

9. Nee 

10. Figuur Z 
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Antwoorde 

11. Leerders meet en verbeter hulle werk in vrae 7 en 8 indien nodig. 
 

Bykomende leeraktiwiteit       (Kyk bladsy 425 van die Bylaag.)  
Watter van die reghoeke is vergrotings en watter is verkleinings van die  
geskakeerde reghoek? Gee redes vir jou antwoorde.  

 

 

 

 

 

          A 

 

 

 

 

 

 

   

     B         C 

 

 

 

 

 

 

 

     D             E 
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5.4 Nog verhoudings  

Aanbiedingsriglyne 
Hierdie afdeling behels ’n uitgebreide ondersoek wat as ’n projek gedoen kan word. 
Moedig leerders aan om sketse te maak wat as uitgangspunt vir hulle redenering oor die 
vrae kan dien. 

Maak seker dat leerders van die begin af weet wat bedoel word met “om by sy ma by te 
hou”. 
 

Antwoorde 
1. 40 

2. (a) 60 (b) 200  

3. (a) 10 (b) 25 
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Aanbiedingsriglyne 
Vraag 6 is moeilik omdat die verhouding tussen Lenka se treelengte en Jasper se treelengte 
nie op hierdie stadium bekend is nie. Om die antwoord op die vraag te kan gee, sal leerders 
daaraan moet dink om die volstruisma se tree as ’n tussentree tussen Jasper en Lenka te 
neem: 

    15 van Lenka se treë = 9 van die ma se treë 

       = 9 × 20 van Jasper se treë 

       = 180 van Jasper se treë 

Dit is ’n uitdaging wat die vereistes van die graad 5-kurrikulum oorskry. Leerders sal  
min baat vind daarby as hulle gewys word hoe om die antwoord te kry, maar hulle 
verstandelike ontwikkeling kan daarby baat as hulle weer probeer nadat hulle vrae 7(a), (b) 
en (c) gedoen het. As hulle dan nog nie regkom nie, kan hulle weer probeer nadat hulle 
vrae 8 tot 11 voltooi het. Laat hulle asseblief toe om hulle eie plan te ontwikkel. 
 

Antwoorde		
 
 4. Die ma se getal treë 1 2 3 6 9 15 30 48 

 Jasper se getal treë 20 40 60 120 180 300 600 960 
 
 
 5. Die ma se getal treë 3 6 9 15 30 48 

 Lenka se getal treë 5 10 15 25 50 80 
 
6. 180 
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Antwoorde 
7. (a) 50  (b) 600   (c) 600   (d) 180 

8. (a) 14  (b) 27  

9. (a) 120  (b) 210  

10. (a) 60  (b) 720 

11. (a) 5  (b) 25  

12. 180 
 

Aanbiedingsriglyne 
As leerders steeds nie vraag 6 kan regkry teen die tyd dat hulle vraag 12 doen nie, kan u 
voorstel dat hulle die volgende tabel voltooi deur die tabelle wat hulle in vrae 4 en 5 
voltooi het, te kombineer. 
 

Die ma se getal treë 3 6 9 15 30 48 

Jasper se getal treë       

Lenka se getal treë       
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Graad 5 Kwartaal 4 Eenheid 6 Omtrek, oppervlakte en volume 
 

Oorsig van Leerderboek 

Afdelings in hierdie eenheid Inhoud Bladsye in Leerderboek 

 Ondersoek die verskille tussen omtrek, oppervlakte en volume  318 

6.1 Omtrek Die begrip “omtrek”: die afstand rondom die buitenste rand van ’n figuur of 
voorwerp; omtrek word in lengte-eenhede gemeet 

319 tot 322 

6.2 Oppervlakte  Die begrip “oppervlakte” as die getal vierkante wat nodig is om ’n oppervlak te 
bedek 

323 tot 326 

6.3 Volume en kapasiteit Die begrip “volume” as die getal kubusse wat dieselfde ruimte beslaan  327 tot 330 
 

KABV-tydstoewysing 7 uur 

KABV-bladsyverwysings 31 en 207 
 

Wiskundige agtergrond  
Die prent van die boks en die vrae op bladsy 318 in die Leerderboek het ten doel om die idee van die verskille tussen die begrippe “omtrek”, “oppervlakte” en 
“volume” oor te dra.  

Wanneer ons oor omtrek praat, bedoel ons die afstand (of lengte van ’n lyn) rondom die buitenste rand van ’n figuur of voorwerp (soos die mier se pad al langs 
die rooi lyn op die boonste rand van die boks). As ons van oppervlakte praat, bedoel ons die grootte van ’n oppervlak wat ons met iets kan toemaak of bedek 
(soos die oppervlak van die boks wat met groen verf bedek is). As ons van volume praat, bedoel ons die hoeveelheid ruimte wat iets beslaan (soos een van die 
aartappels wat ruimte in beslag neem).  

Dit is nie net reëlmatige figure wat omtrek, oppervlakte en volume het nie. Daarom is dit konseptueel gevaarlik as leerders se idees oor omtrek, oppervlakte en 
volume net aan reëlmatige figure gekoppel word waarvan die dimensies met formules bereken kan word. Elkeen van die gekleurde figure hier onder het ’n 
bepaalde omtrek en oppervlakte. Elke leerder se liggaam het ’n bepaalde volume. 

 

Benodighede 
Ronde voorwerpe soos bekers, blikkies of pierings om sirkels om te trek 

2 cm-blokkiespapier – kyk Bylaag bladsy 426 

Skêre; liniale; ’n stukkie tou, ongeveer 10 cm lank, vir elke leerder  
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Aanbiedingsriglyne 
Bestee tyd aan die vier inleidende vrae. U wil hê dat leerders oor aspekte van werklike 
situasies wat op omtrek, oppervlakte en volume betrekking het, moet dink en daaroor moet 
praat. Dit is uiters belangrik dat leerders hulle begrip van omtrek, oppervlakte en volume 
moet vorm as ’n verfyning van idees oor werklike fisiese voorwerpe en nie op die basis van 
formules vir die omtrek, oppervlakte en volume van reëlmatige figure nie. 

Gebruik “onderwysers se wagtyd” as u ’n vraag vra. Wagtyd beteken dat u die vraag vra 
en dan 10 sekondes wag voordat u na enige antwoorde luister. In dié tyd mag leerders nie 
hulle hande opsteek nie; hulle moet oor hulle antwoorde dink. Hulle het dan ook tyd om 
oor die rede vir hulle antwoord te dink. Met hierdie metode dink leerders meer en gee beter 
antwoorde.  
 

Moontlike wanbegrippe 
Leerders sien dat voorwerpe van vorm verander, byvoorbeeld ’n druppel water sprei uit op 
’n bord en ’n bol klei kan platgedruk word soos ’n skyf. Wat leerders sien, is ’n verandering 
in oppervlakte, nie ’n verandering in volume nie. Vaste stowwe en vloeistowwe behou 
hulle volume selfs as hulle vorm verander. 
 

Notas oor vrae & Antwoorde 
1. Die omtrek van die oop vlak van die boks word deur die rooi lyn waarlangs die mier 

loop, aangedui. Vra leerders om die omtrek van die boks se groen vlak met hulle 
vingers na te trek. Loop rond en maak seker dat leerders verstaan wat omtrek in hierdie 
vraag beteken. Vra: “Is hierdie omtrek so lank soos die rooi lyn waarlangs die mier geloop 
het?” Die antwoord is: Nee, dit is korter. Twee van die sye van die oop vlak is langer as 
die sye van die groen vlak. 

2. Nee, dit lyk nie of 200 van daardie aartappels sal inpas nie.  
Hier is u besig om die begrip “volume” te ontwikkel. Die volume van die aartappels sal 
groter wees as die volume van die boks. 

3. Miskien die aartappel naaste aan die boks.  
Vra leerders hoe hulle besluit het watter aartappel die grootste is. Die een naaste aan 
die boks is korter maar hoër. Die een verder weg is langer maar nie so hoog nie. Laat 
leerders self hulle redes vir hulle keuses gee.  

4. Die pienk vlak, omdat dit groter is. Dit is net so hoog/breed as die groen vlak, maar dit 
is langer as die groen vlak.  
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6.1 Omtrek 

Aanbiedingsriglyne 
Hierdie vrae is opgestel om leerders aan te moedig om oor omtrek te dink en te praat. 
Moedig leerders aan om redes vir hulle antwoorde te gee en om aan maniere te dink om dit 
te toets. Hierdie afdeling vereis van leerders om oor omtrek en oppervlakte as twee 
verskillende metings van figure te dink. 
 

Notas oor vrae & Antwoorde 
1. Hier luister u na leerders se antwoorde, nie om uit te vind wie die regte antwoord het 

nie, maar om inligting oor hulle idees te kry. Party leerders sal net die woord 
“grootste” lees/hoor en besluit dat die groen spatsel die grootste is. Hierdie leerders 
dink aan “grootste oppervlakte” en nie aan “grootste omtrek” nie.  

 Let op hoe hulle denke meestal verander as u vra: “Watter een het die langste omtrek en 
watter een het die kortste omtrek?” U kan ook vra: “As julle ’n potloodlyn om die rand van 
elke figuur moet trek, watter figuur se lyn sal die langste vat om te trek?”  

 Die geel spatsel het die grootste omtrek; die groen spatsel het die kleinste omtrek. 

2. Jy sal die meeste verf nodig hê om die groen spatsel te verf. Dit het die grootste 
oppervlakte, al het dit die kleinste omtrek. Die geel spatsel het die minste verf nodig. 
Dit het die kleinste oppervlakte, al is sy omtrek die grootste. Hierdie vraag verskuif leerders 
se aandag van omtrek na oppervlakte; dit herinner hulle dat “grootste oppervlakte” 
nie dieselfde is as “grootste/langste omtrek” nie.  

3. Omtrek van groen spatsel: 157 mm  
Omtrek van rooi spatsel: 161 mm 
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Wiskundige notas 
Hoewel hierdie ’n omslagtige en oënskynlik primitiewe metode is om die omtrek van ’n 
figuur by benadering te skat, kry leerders ’n vroeë ondervinding van ’n strategie wat wyd in 
gevorderde wiskunde gebruik word: om die omtrek, oppervlakte of volume van geboë 
figure by benadering te skat met ’n kombinasie van reguit lyne, poligone (veelhoeke) of  
poliëders (veelvlakke). 

Die oppervlakte van die ovaal (ellips) hier onder is byvoorbeeld tussen die oppervlaktes 
van die geskakeerde oppervlakke op linker- en regterhand. As gevolg van die uitwaartse 
kromming van die ovaal is die fout kleiner by die skatting op regterhand; dus is die 
werklike oppervlakte groter as halfpad tussen die oppervlaktes van die twee geskakeerde 
oppervlakke. Horisontale stroke sal ’n beter skatting lewer. Vanselfsprekend sal smaller 
stroke ’n selfs nog beter skatting lewer. In gevorderde wiskunde word berekeninge gedoen 
wat aantoon wat die benaderde skatting vir stroke, so smal as ’n mens dit wil hê, sal wees.  
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Notas oor vrae 
Vraag 5 se doel is om leerders van die feit bewus te maak dat beter skattings verkry kan 
word deur korter reguit lyne eerder as langer reguit lyne te meet. 
 

Antwoorde 
4. Antwoorde kan dalk effens verskil: 

 (a) 183 mm = 18 cm en 3 mm = 18 3
10 cm  

 (b) 195 mm = 19 cm en 5 mm = 19 5
10  cm of 191

2 cm  

5. Die blourand-veelhoek op regterhand 
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Notas oor vrae & Antwoorde 
6. Die vier sirkels moet ewe groot wees (m.a.w. hulle deursneë moet gelyk wees, maar dit 

maak nie saak hoe groot die sirkels is nie). 

7. Die Leerderboek gee nie ’n diagram vir hierdie vraag (d.i. vir die eerste sirkel) nie, maar 
u kan leerders na die veelhoeke op die vorige bladsy verwys. Hoe meer lynsegmente 
die veelhoek het, hoe meer kom dit met die ware geboë vorm ooreen. Op dieselfde 
manier kan leerders ’n veelhoek binne of buite hulle eerste sirkel teken. Hoe meer 
lynsegmente hulle trek, hoe meer kom die veelhoek met die ware vorm van die sirkel 
ooreen.  

8. As ’n mens die lengtes van die vier sye van die vierhoek binne die sirkel optel, sal jy 
sien dat hulle som korter is as die omtrek van die sirkel. As jy die lengtes van die vier sye 
van die groter vierkant buite die sirkel optel, sal jy vind dat hulle som langer as die 
omtrek van die sirkel is. Dus is die werklike lengte van die omtrek van die sirkel korter 
as die buitenste vierkant en langer as die binneste vierkant. Daarom is opsie (c) die 
regte antwoord.  

9. In vraag 9 word die vierkant om die diagram op linkerhand as gids gebruik om dit 
makliker te maak om die agtsydige veelhoek buite die sirkel te trek. (Vra leerders om die 
sye te tel.) Die diagram op regterhand gebruik ook ’n klein vierkant as gids om die agt 
sye binne die sirkel te trek. 
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6.2 Oppervlakte 

Aanbiedingsriglyne 
Die aktiwiteite in hierdie afdeling is bedoel om die idee van toemaak of bedekking van 
’n oppervlak by leerders te laat posvat. Dit dien as basis vir die begrip van oppervlakte as 
die aantal identiese vierkante wat nodig is om ’n oppervlak te bedek. Die vierkante lê 
teenaan mekaar sonder om te oorvleuel.  

Die tyd wat aan vraag 1(b) bestee word, is die moeite werd omdat dit aan leerders ’n 
konkrete ondervinding van die kern van die begrip oppervlakte bied. 

2 cm-blokkiespapier is op bladsy 426 van die Bylaag beskikbaar. 
 

Notas oor vrae 
Die twee spatsels is identies, maar hulle is in verskillende posisies relatief tot die 
roosterlyne geplaas. Dit kan dalk daartoe lei dat leerders hulle 2 cm by 2 cm-vierkante op 
verskillende maniere op die rooster sal pak, wat tot verskillende skattings kan lei. 

Die plakkers moet in lyn met die roosterlyne geplaas word.  
 

Antwoorde 
1. (a) 9 plakkers uit elke spatsel is die korrekte skatting. Kyk die diagram hier onder.  

 (b) 9 plakkers kan uit elk van die spatsels geknip word. Die doel van die vraag is nie 
om ’n presiese antwoord te kry nie. Die doel is om leerders die ondervinding te gee 
om ’n oppervlak fisies met vierkante te bedek sonder dat openinge gelaat word of 
dat hulle oorvleuel. 
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Notas oor vrae 
In vraag 2 moet leerders daarop let dat slegs die muur geverf gaan word, nie die deure en 
die vensters nie. Die muur, vensters en deur beslaan saam ongeveer 30 vierkantige blokke; 
die dele wat geverf moet word (insluitend die skoorsteen) beslaan omtrent 20 vierkantige 
blokke. 
 

Antwoorde 
2. Leerders se skattings sal verskil. Moedig leerders aan om te verduidelik hoe hulle geskat 

het. Redelike skattings behoort tussen 18 en 22 vierkantige blokke te wees. Tussen  
4 320 ml en 5 280 ml verf word benodig.  

3. Die blou deel sal die meeste en die rooi deel die minste verf nodig hê. 

4. Die blou deel van die muur het ’n oppervlakte van 22 roostervierkante.  
Die pienk deel van die muur het ’n oppervlakte van 21 roostervierkante.  
Die rooi deel van die muur het ’n oppervlakte van 16 roostervierkante. 
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Notas oor vrae 
Leerders hoef slegs roostervierkante te tel om die antwoorde te kry. Daar word nie van 
hulle verwag om die antwoorde met formules uit te werk nie.  

Leerders behoort op te merk dat elkeen van die vier gekleurde dele party roostervierkante 
slegs gedeeltelik bedek. In hierdie diagramme is al die gedeeltelik bedekte roostervierkante 
halwe roostervierkante. 
 

Antwoorde 

5. (a) Oppervlakte van die blou driehoek: 241
2  roostervierkante 

  Oppervlakte van die pers driehoek: 41
2  roostervierkante  

  Oppervlakte van die pienk driehoek: 8 roostervierkante  

  Oppervlakte van die liggroen vierhoek: 40 roostervierkante  

 (b) 77 roostervierkante 

6. Oppervlakte van die rooi driehoek: 98 roostervierkante  

 Oppervlakte van die blou driehoek: 18 roostervierkante 

 Oppervlakte van die donkergroen driehoek: 32 roostervierkante 

 Oppervlakte van die liggroen vierhoek: 160 roostervierkante 

7. Nee, hulle is ewe groot.  
Leerders kan dit toets deur een van die driehoeke af te trek, dit uit te knip en op die 
ander driehoek te pas. Die roostervierkante in vraag 6 is kleiner: 4 roostervierkante in 
vraag 6 pas in 1 roostervierkant in vraag 5. 
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Notas oor vrae 
In vraag 8 kan leerders eers die oppervlakte skat deur al die roostervierkante te tel wat 
heeltemal deur Spatsel A bedek is, en dan die wat gedeeltelik bedek is. Leerders sal dan  
sien dat Spatsel A ’n oppervlakte van tussen 37 en 68 roostervierkante het. As hulle probeer 
om heel roostervierkante van gedeeltelike roostervierkante te maak, sal hulle vind dat 
Spatsel A ’n oppervlakte van ongeveer 55 roostervierkante het. Net so het Spatsel B ’n 
oppervlakte van tussen 50 en 65 roostervierkante. Deur roostervierkante te tel en heel 
roostervierkante uit dele saam te stel, sal hulle sien dat Spatsel B ook ’n oppervlakte van 
ongeveer 55 roostervierkante het.  

Leerders kan die vorm van een van die gekleurde dele in vraag 9 aftrek, dit uitknip en dit 
oor die ander deel plaas. Hulle sal dan sien dat die oppervlakte en die omtrek dieselfde is. 

Leerders kan ook ’n toutjie gebruik om die lengte van die geboë sy te kry en dit dan by die 
lengtes van die ander drie sye tel. 
 

Antwoorde 
8. Spatsel A het ’n oppervlakte van ongeveer 55 roostervierkante.  

 Spatsel B het ’n oppervlakte van ongeveer 55 roostervierkante. 

 Die twee spatsels is ewe groot. 

9. (a) Die oppervlaktes van die twee kleure is gelyk, d.i. die helfte van die oppervlakte 
van die reghoek: 381

2  roostervierkante.   

 (b) Leerders kan die omtrek meet deur die millimeterskaal op hulle liniale te gebruik:  

  Omtrek = (helfte van die omtrek van die reghoek) + (lengte van die geboë sy) 
= 18 roostervierkant-sylengtes + omtrent 12 roostervierkant-sylengtes  of   
= 118 mm + omtrent 78 mm ≈ 196 mm 

10. (a) Leerders stel ondersoek in. Die donkergroen driehoeke het gelyke oppervlaktes 
van ongeveer 38 roostervierkante. 

 (b) Leerders stel ondersoek in. Die omtrekke verskil. 

  Omtrek van donkergroen driehoek links bo: 151 mm 

  Omtrek van donkergroen driehoek regs bo: 155 mm  

  Omtrek van donkergroen driehoek links onder: 168 mm 

  Omtrek van donkergroen driehoek regs onder: 152 mm 
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6.3 Volume en kapasiteit 

Aanbiedingsriglyne 
U kan leerders daaraan herinner dat hulle reeds in Kwartaal 1 Eenheid 9 met volume en 
kapasiteit gewerk het.  

Let op dat daar slegs een vraag op bladsy 327 en 328 van die Leerderboek is. Die doel  
van die materiaal is om klasbesprekings oor die begrippe volume en kapasiteit te 
ondersteun. Om leerders aan te moedig om aandag te skenk aan die situasie wat in die 
Leerderboek beskryf word, kan u begin deur hulle te vra om te dink waaroor die prente en 
die teks op bladsy 327 gaan. U kan vra: “Wat wys hierdie prente vir ons?” 

Die doel van die vraag is om leerders aan te moedig om oor volume en kapasiteit te dink 
en te praat. U kan die vraag op meer as een manier stel, afhangende van die taalvaardigheid 
van leerders: “Sal al die klei in die houer inpas?” Of: “Is die houer groot genoeg om al die klei te 
hou?” 
 

Antwoorde 
1. Soos hier bo gesê, is die doel van die vraag om leerders aan te moedig om oor volume 

en kapasiteit te dink en te praat.  
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Aanbiedingsriglyne 
Om leerders by die teks en prente op bladsy 328 van die Leerderboek betrokke te kry, kan u 
vrae soos die volgende vra: 

1. Hoeveel ruimte is nog oor in die houer boaan die bladsy? 

2. Hoeveel van die halfliter-stene sal die 2-literhouer volmaak? 

3. Hoeveel klei kan by die 12
5 -liter steen gevoeg word om die houer vol te maak? 

4. Hoeveel kubusse rooi klei is nodig om die bal klei te maak? 
 

Bykomende klaskameraktiwiteit 
Minstens 16 ml (of 16 cm3) klei of speelklei is nodig vir hierdie praktiese aktiwiteit. 

Die foto van die bal klei is verrassend; baie leerders sal nie glo dat al agt kubusse in een so 
’n bal klei pas nie. Dus, wys dit met werklike klei!  

Voor die les: Maak agt kubusse van 1 cm3 en druk hulle saam in een bal. Maak dan nog agt 
1 cm3-kubusse.  

Verwys leerders gedurende die les na die foto van die bal en die agt kubusse klei en vra: 
“As ek hierdie agt kubusse saamdruk, sal hulle groter, kleiner of dieselfde volume as die bal wees?”  

Die meeste leerders sal antwoord dat die agt kubusse meer volume as die bal het.  

Vra een van hulle dan om die agt kubusse in ’n bal saam te druk. Vra die leerder om die 
bal in die lug te hou en vergelyk dit met die een wat u voor die les van u eie agt kubusse 
gemaak het – hulle sal omtrent dieselfde volume hê. Die volume van die agt klein kubusse 
is nog steeds dieselfde as tevore omdat niks van die klei verlore gegaan het nie. 
 

Wiskundige notas 
’n Bal (’n sfeer) is die voorwerp wat die grootste volume kan hou vir die kleinste buite-
oppervlakte.  

’n Mens kan die agt kubusse saam in ’n reghoekige blok pak en die buite-oppervlakte van 
die blok meet en bereken. Maar as jy die kubusse in ’n bal saamdruk, sal die “vel” van die 
bal ’n kleiner buite-oppervlakte as die “vel” van die blok hê. Die volume van die blok en die 
bal sal egter dieselfde wees.  
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Aanbiedingsriglyne 
Afgesien van die feit dat leerders baie tyd nodig sal hê om die stapels in die prente te bou, 
het dit nie veel nut vir hulle om met werklike kubusse te werk wanneer hulle hierdie vrae 
beantwoord nie.  
 

Antwoorde 
2. (a) 4 kubusse  

 (b) 6 kubusse  

 (c) 12 kubusse  

 (d) 12 kubusse 

3. 8 kubusse 
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Notas oor vrae 
Maak seker dat leerders verstaan dat vraag 4 oor een stapel wat uit verskillende posisies 
gewys is, gaan. 

U kan leerders vra om die antwoord vir vraag 5 ook op ’n ander manier uit te werk: hulle 
moet hulleself voorstel dat hulle horisontale snye deur die stapel maak. Die boonste sny 
het 4 × 3 kubusse; die tweede sny het 4 × 5 kubusse; die derde sny het 4 × 6 kubusse. Tel  
nou al die kubusse in die drie snye bymekaar.  
 

Antwoorde 
4. 36 kubusse  

5. 56 kubusse  

6. (a) 27 kubusse (b) 64 kubusse 

 (c) 216 kubusse (d) 125 kubusse   
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Graad 5 Kwartaal 4 Eenheid 7    Posisie en verplasing 
 

Oorsig van Leerderboek 

Afdelings in hierdie eenheid Inhoud Bladsye in Leerderboek 

7.1 Beweeg tussen posisies op ’n rooster Ontdek verskillende roetes wat gebruik kan word om van een posisie op ’n 
rooster na ’n ander te skuif 

331 tot 332 

 

KABV-tydstoewysing 2 uur 

KABV-bladsyverwysings 25 en 209 
 

Wiskundige agtergrond 
Roostervierkante word in Wiskunde asook Aardrykskunde gebruik om posisies en bewegings (verplasings) voor te stel. Elke sel op ’n roostervierkant of ’n 
ruitekaart het ’n “adres” wat volgens sy posisie in verhouding tot die sogenaamde horisontale en vertikale asse (in geel) benoem word, soos hier onder gewys.  

 

Die rooster op linkerhand wys 
alfa-numeriese adresse, wat in 
Aardrykskunde en Intermediêre 
Fase-Wiskunde gebruik word. 

Die rooster op regterhand wys  
die Cartesiese koördinaat-
adresse, wat vanaf graad 7 in 
Wiskunde gebruik word.  

 

Benodighede 
Blokkiespapier (kyk Bylaag,  
bl. 412) of fotokopieë van  
’n 10×10-rooster (kyk Bylaag,  
bl. 425) 
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13 
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    0 

            

13                         

12                         

11                         

10                         

9                         

8                         

7                         

6  B6            (2;6)           

5                         

4                         

3                         

2      F2            (6;2)       

1                         
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WISKUNDE GRAAD 5 ONDERWYSERSGIDS   [KWARTAAL 4]  370	

7.1 Beweeg tussen posisies op ’n rooster  

Aanbiedingsriglyne 
Dit sou ideaal wees om ’n voorbeeld van die roosterkaart op die bord te teken – kleur is nie 
nodig nie. Sê aan leerders dat dit nie toelaatbaar is om “terug te beweeg”, soos wat in rooi 
op linkerhand aangedui is, nie. Laat leerders na die bord kom en ander roetes aandui om 
van A1 tot C4 te kom. Hulle mag slegs links of regs en op of af beweeg. In die middel hier 
onder en op regterhand word twee maniere gewys. Daar is nog ’n hele paar. 
 
 

6          6        6       

5          5        5       

4   C4       4    C4     4   C4    

3          3        3       

2          2        2       

1 A1         1 A1       1 A1      
 A B C D E F   A B C D E F   A B C D E F 
 
Hou die roosters op die bord om vir verduidelikings te gebruik wat moontlik na vraag 2 op 
die volgende bladsy nodig sal wees. 

Om tyd te bespaar, kan u die rooster op bladsy 425 in die Bylaag fotokopieer. 
 

Antwoorde 
1.  Roosterkaart: 
 

10           
9           
8           
7           
6           
5           
4           
3           
2           
1           

 A B C D E F G H I J 
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Aanbiedingsriglyne 
Nadat leerders vraag 2 gedoen het, moet u aan hulle verduidelik wat bedoel word met  
“1 afstandseenheid”, soos dit in die geskakeerde gedeelte beskryf is.  
 

Antwoorde 
 
2. 5           (a) Moontlikhede: 

 • 2 eenhede regs en 3 eenhede op 
 • 1 eenheid regs, 3 eenhede op en  

 1 eenheid regs  
 • 3 eenhede op en 2 eenhede regs  
 • 2 eenhede op,  1 eenheid regs,  

 1 eenheid op en 1 eenheid regs. 
 Daar is nog ander moontlikhede. 

 4           

 3           

 2           

 1           

  A B C D E F G H I J 

 (b), (c), (d): Talle moontlikhede in elke geval, soos in (a), net nog baie meer. 

3. (a) 5 eenhede (b) 6 eenhede (c) 7 eenhede (d) 12 eenhede 

4. Daar is baie moontlikhede; kyk antwoord vir vraag 2. 

5. (a) en (b)    A10 en J1, ook A1 en J10 
 

  6. 10  B10         

  9           

 8           

 7           

 6           

 5           

 4           

 3           

 2         I2  

 1           

  A B C D E F G H I J 

7. Kyk die rooi blokkies bo. ’n Groot aantal verskillende roetes is moontlik, byvoorbeeld: 

 Roete 1:  B10 tot B2, B2 tot I2 

 Roete 2:  B10 tot F10, F10 tot F6, F6 tot I6, I6 tot I2 

 Die afstand is dieselfde vir al die roetes: 15 eenhede.  

Afstand van A1 tot J10:  
18 eenhede 

 

Nota: Die rooi blokkies (B10 en I2) 
het betrekking op vraag 7. 
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Graad 5 Kwartaal 4 Eenheid 8   Transformasies  
 

Oorsig van Leerderboek 

Afdelings in hierdie eenheid Inhoud Bladsye in Leerderboek 

8.1 Rotasies, refleksies en translasies in kuns Transformasies in kuns en ontwerp 333 tot 334 

8.2 Tessellasies Bedek ’n plat oppervlak met teëls, sonder spasies of oorvleuelings 335 tot 337 
 

KABV-tydstoewysing 4 uur 

KABV-bladsyverwysings 24 en 210 
 

Wiskundige agtergrond  
Kunstenaars en grafiese ontwerpers gebruik dikwels rotasie (draaiing), translasie (skuif) en refleksie (spieëlbeeld) in hulle werk.  

 

         
 

 

Tessellasies is patrone wat gevorm is deur voorwerpe (teëls) met dieselfde vorm te gebruik om ’n oppervlak te 
bedek, of om figure te herhaal wanneer ’n oppervlak geverf word. Daar is geen spasies of oorvleuelings in ’n 
tessellasie nie. Die proses om die identiese voorwerpe te rangskik, geskied deur transformasies: elke teël is op  
sy plek geplaas deur translasie, rotasie of refleksie in verhouding tot die ander teëls.  
 
Tessellasies kom in die natuur voor, byvoorbeeld in heuningkoeke en op visse en slange, asook in mensgemaakte 
strukture soos steenmure, paadjies, en geteëlde mure en vloere. 
 
Party tessellasies is meer ingewikkeld en het twee of meer verskillende teëlvorms of teëlgroottes. Die uiterste vorm 
daarvan is ’n mosaïek, waar elke teëltjie van al die ander kan verskil.  
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8.1 Rotasies, refleksies en translasies in kuns 

Aanbiedingsriglyne 
Leerders het reeds vantevore met rotasies, translasies en refleksies gewerk, maar dit sal goed 
wees om net gou hulle geheue te verfris. U kan dit doen deur eenvoudige voorbeelde op die 
bord te teken, soos dié op bladsy 244 in die Leerderboek. 
 

Notas oor vrae 
Laat leerders in hulle eie woorde die figure, en die transformasies wat hulle kan identifiseer, 
beskryf. Dit is belangrik vir leerders om self die woordeskat om ’n transformasie mee te 
beskryf te ontwikkel en vas te lê. Hulle moet duidelikheid hê oor wat ’n translasie, ’n rotasie 
en ’n refleksie werklik is. 
 

Antwoorde 
1.  

 

 

 

   Figuur  Refleksie 

 

2. Voorbeeld: 

 

 

 

 

  

 Leerders kan ook ander figure gebruik. Beskou al hulle tekeninge. 
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Aanbiedingsriglyne 
In die beantwoording van hierdie vrae moet leerders op die buitelyne van die figure 
konsentreer, nie op kleinighede soos versierings op die figure nie. 
 

Antwoorde 
3. (a) In die kunswerk wat in vraag 3 gewys word, is 

die groen vyfhoek bo regs in die kunswerk ’n 
rotasie van die bruinrooi vyfhoek. 

 

 (b) ’n Vertikale refleksie     ’n Horisontale refleksie 

 

 

 

 

 

 

4. (a) en (b)    

  Die swart driehoek is ’n rotasie  
  van die blou driehoek in elkeen  
  van hierdie drie voorbeelde. 

 

 

 

 

5. (a) Die blou driehoeke bo links en onder regs in die kunswerk is rotasies van mekaar 
(hulle is ook refleksies van mekaar). Dieselfde geld vir die bruinrooi driehoeke 
onder links en bo regs. 
Die pienk pyle in die middel is rotasies van mekaar (hulle is ook refleksies van 
mekaar). Dieselfde geld vir die grys pyle. 

 (b) Bo,  
 
 
 

  en onder: 
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8.2 Tessellasies 

Wiskundige notas 
Tessellasies behels dikwels die herhaling van ’n teël. Aangesien elke teël direk langs die 
ander lê, word translasie of refleksie dikwels by die plasing daarvan gebruik. In gevalle waar 
teëls gedraai moet word om te pas, word rotasie gebruik. 

Elkeen van die tessellasies in hierdie afdeling is met een vorm saamgestel. Dit is ’n feit dat 
enige driehoek sal tesselleer. Dit geld ook vir vierhoeke.  
  

Aanbiedingsriglyne 
Hierdie afdeling is baie kort. Tessellasies behels baie meer as wat daar hier voor plek of 
tyd is.  

As tyd dit toelaat, sal u dalk ander teëlvorms wil insluit om te tesselleeer. Deur baie 
kopieë van dieselfde driehoek of vierhoek te maak en uit te sny, sal bykomende tessellasie-
aktiwiteite moontlik wees. Gee aan elke leerder sy/haar eie figuur (driehoek of vierhoek). 
Laat hulle hul eie tessellasie deur transformasie van hulle figuur skep, en laat hulle dan 
hulle tessellasie beskryf. 
 

Moontlike wanbegrippe 
Dit is moontlik om teëls so te rangskik dat hulle nie tesselleer nie, byvoorbeeld deur spasies 
tussen die teëls te laat. As leerders dit doen, moet u hulle daaraan herinner dat daar geen 
spasies in ’n tessellasie is nie. Anders kan hulle dalk dink dat die aktiwiteite oor die 
rangskikking van teëls in enige patroon gaan, insluitend nie-tessellerende patrone. Dit sal 
hulle waarskynlik dwing om ’n teël te roteer of te reflekteer om spasies tussen teëls te 
vermy – en dit sal die doel van hierdie afdeling uitstekend dien!  
 

Antwoorde 
1. (a) Praktiese werk 

 (b) Die bewerings is waar. 

2. (a) Die rooi vierhoeke 

 (b) Die geel vierhoeke 

 (c) Nee 

3. Leerders se eie werk  
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Antwoorde 
4. en 5.   Praktiese werk 
 
6. (a) Ja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die gidsplaat in die rooi posisie kan deur ’n halwe omwenteling om Punt 1 na die 
geel posisie roteer. Vanuit die geel posisie kan dit deur ’n halwe omwenteling om 
Punt 2 na die groen posisie roteer. Hierdie twee bewegings word dan herhaal om 
die gidsplaat horisontaal van een posisie na die ander te beweeg. 

Vanuit die geel posisie kan die gidsplaat om Punt 3 na die grys posisie roteer. 

 (b) Nee  

 (c) Nee 
 
7. Ja 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

1	 2	

3	
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Notas oor vrae 
Dit is belangrik dat leerders die woorde translasie, rotasie en refleksie gebruik om te beskryf 
hoe hulle ’n figuur beweeg het om ’n tessellasie te vorm. 

U kan leerders pertinent vra of hulle enigiets opmerk oor die manier waarop die figure in 
verhouding tot mekaar geplaas word. Herhaalde beklemtoning van die feit dat daar geen 
oop spasies in ’n tessellasie mag wees nie, kan egter daartoe lei dat leerders self besef dat 
figure in ’n tessellasie gewoonlik met sye van dieselfde lengte langs mekaar geplaas word. 
So pas hulle presies en laat hulle nie spasies nie. Die sye van verskillende figure kan ook 
gekombineer word om ’n ander sylengte, waarteen figure geplaas kan word, te vorm.  
 

Antwoorde 
8. (a) Praktiese werk 

 (b) Leerders beskryf hulle tessellasie-bewegings. 

9. Leerders se eie werk 

10. Leerders se eie praktiese werk. Die vyfhoek kan nie tesselleer nie; al die ander kan. 
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Graad 5 Kwartaal 4 Eenheid 9   Meetkundige patrone  
 

Oorsig van Leerderboek 

Afdelings in hierdie eenheid Inhoud Bladsye in Leerderboek 

9.1 Maak ’n meetkundige patroon ’n Meetkundige illustrasie van hoe om ’n ry te maak deur ’n reël te volg 338 

9.2 Beskryf patrone Onderskei tussen konstantes en veranderlikes in verbandhoudende patrone  339 tot 340 

9.3 Voltooi tabelle Van ’n meetkundige patroon tot ’n tabel (numeriese patrone) 341 
 

KABV-tydstoewysing 2 uur 

KABV-bladsyverwysings 20 en 211 
 

Soos reeds genoem, dra die voortsetting van rye en voltooiing van tabelle volgens ’n patroon ook by tot die ontwikkeling van die Hoofrekene-afdeling van 
die KABV. 
 

Wiskundige agtergrond 
Net soos in Kwartaal 2 Eenheid 7, is die benadering in hierdie eenheid nie om die werk oor meetkundige patrone 
tot numeriese patrone in tabelle te vereenvoudig nie – dit ook – maar om die visuele aspekte van meetkundige 
voorstellings as ’n metode te gebruik om reëls te vind wat op die struktuur van die meetkundige figure gebaseer is. 
 
Dit impliseer dit dat u leerders moet help om die kolletjies (of driehoeke of vierkante ens.) in ’n figuur nie een vir 
een te tel nie, maar om “slimtel” te gebruik en gepaste groter, herhalende eenhede raak te sien. Verder moet 
leerders ook nie net die groter, herhalende eenhede tel nie, maar ’n numeriese uitdrukking (rekenplan of 
reël) neerskryf wat die getal kolletjies (of driehoeke of vierkante ens.) beskryf. Dit is baie belangrik dat leerders 
leer om nie ’n numeriese uitdrukking dadelik te bereken nie. Wat nodig is, is om die struktuur van die uitdrukking 
as ’n voorwerp te ontleed, en om die struktuur en nie die getalle nie, te veralgemeen. 
 
Om ’n algemene reël vir die patroon te vind, vereis ’n tweede vlak van patroonherkenning, naamlik om die struktuur in ’n reeks numeriese uitdrukkings te 
herken: wat bly onveranderd (is konstant) en wat verander (is veranderlik). Die proses word hier onder geïllustreer: 

  
 
 
 
 

 

 

 

    Vierkant   1       Vierkant   2        Vierkant   3         Vierkant   4    Vierkant  100 

    V1 = 4×1       V2= 4×2         V3 = 4×3          V4 = 4×4      V100 = 4×100    

 
“Die wiskundige se patrone, soos die van 
die skilder of die digter, moet mooi wees; 
die idees, soos die kleure of die woorde, 
moet op ’n harmonieuse manier bymekaar 
pas. Skoonheid is die eerste toets.”  

GH Hardy 
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9.1 Maak ’n meetkundige patroon  

Aanbiedingsriglyne 
Hierdie afdeling bied aan leerders ondervinding van die proses om ’n interessante 
meetkundige patroon (ry) te maak. Hulle herhaal dieselfde stappe (reël) om elke volgende 
figuur in die patroon (of elke volgende getal in die ry) te maak of te bereken. In dié geval is 
die reël die vorming van ’n nuwe vierkant deur die middelpunte van die sye van die 
binneste vierkant te verbind.  

U moet óf die proses direk onderrig, wat beteken dat leerders hulle boeke toemaak terwyl 
u sê: “Teken ’n vierkant en kleur dit in” ens., óf u moet seker maak dat leerders die proses 
verstaan voordat hulle met die vrae begin.  

Hoewel die afdeling met ’n meetkundige patroon begin,  
verander ons dit later in ’n numeriese patroon. Die numeriese  
patroon behels breuke. Leerders kan die breuke kry deur  
toepaslike lyne te trek om elke figuur in ’n gelyke getal dele te  
verdeel, soos hier geïllustreer is. Nadat die prente gebruik is  
om die eerste paar breuke te kry, moet leerders nie in die  
meetkundige konteks voortgaan nie. Hulle moet eerder die  
numeriese ry gebruik as ’n model om die meetkunde te beskryf. 

Dit behoort duidelik te wees dat die horisontale patroon in die numeriese ry die 
halvering van die vorige getal is. Leerders het vantevore hiermee te doen gehad, naamlik 
op bladsy 264 in die Leerderboek. Hulle behoort dit relatief maklik te vind om met 
halvering tot by die tiende getal voort te gaan. 

In plaas daarvan om die horisontale patroon van halvering tot by 10 te volg, kan dit  
dalk makliker wees om die vertikale patroon (reël) te gebruik om die tiende getal  
direk te bepaal. Ons beklemtoon dit weer dat ons nie die getalle nie, maar die struktuur 
veralgemeen, soos hier geïllustreer: 
 

1 2 3 4 5 10 

1 1
2  

1
2×2   2 keer  1

2×2×2   3 keer  1
2×2×2×2   4 keer  1

2×2×2×2×2×2×2×2×2   9 keer  

Antwoorde 

1. 1
2 ;   14   

2. Elke nuwe vierkant (die gekleurde gedeelte) is die helfte van die vorige een.  
 Hou aan om die getal te halveer om die volgende getal in die patroon te kry. 

Figuurnommer 1 2 3 4 5 6 10 
Breukdeel van figuur 
wat ingekleur is 1 

1
2  

1
4  

1
8  

1
16  

1
32  

1
512  

	   

 Figuur 1   Figuur 2 
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9.2 Beskryf patrone  

Aanbiedingsriglyne 
Die ideaal is dat al die leerders al die patroonontwerpe aandurf. As leerders die ingesteld-
heid het om probleme nie in isolasie aan te pak nie, maar om altyd aan die verwantskap of 
verband tussen die patrone te dink, sal dit hulle konseptueel en tydsgewys help. 

Notas oor vrae 
Die teks bevat ’n hele paar belangrike wiskundige begrippe, insluitend dié van konstante 
en veranderlike. Hierdie begrippe sal natuurlik na vore kom uit die identifikasie van 
groter, herhalende teleenhede in die prente, soos hier vir Patroon 1 en Patroon 4 
geïllustreer is. 

  
 

 

                            
   Grootte  1  Grootte  2 Grootte  3 Grootte  4 Grootte  5  

 Groen:  2×1   2×2   2×3   2×4   2×5 

 Pers: 5    5   5   5   5 

 Totaal: 2×1 + 5  2×2 + 5 2×3 + 5  2×4 + 5  2×5 + 5 

 

                  

 

 

 

 

 

              Grootte  1 Grootte  2 Grootte  3 Grootte  4 Grootte  5  

 
Groen:  2×1  2×2   2×3  2×4  2×5 

Pers:  2×1 + 3 2×2 + 3  2×3 + 3  2×4 + 3  2×5 + 3 

Totaal:  4×1 + 3 4×2 + 3  4×3 + 3  4×4 + 3  4×5 + 3   
 

Let wel: Leerders moet al vier vrae in hierdie afdeling doen en bespreek.   

 

Patroon 1 

Patroon 4 
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Antwoorde 
1. (a) Groen: 2×6 = 12   Pers: 5     Totaal:  2×6 + 5 = 17 

 (b) Groen: 2×20 = 40   Pers: 5     Totaal:  2×20 + 5 = 45 

       (c) Grootte-nommer 1 2 3 4 5 6 20 
 Getal groen krale 2 4 6 8 10 12 40 
 Getal pers krale 5 5 5 5 5 5 5 
 Totale getal krale 7 9 11 13 15 17 45 
 
 (d) 7, 8, 9, 10, 15   −  × 2 − + 5 ®   19, 21, 23, 25, 35 
 
2. (a) Groen: 6×4 = 24   Pers: 6×3 = 18   Totaal: 6×7 = 42 

 (b) Groen: 20×4 = 80   Pers: 20×3 = 60   Totaal: 20×7 = 140 

     (c) Grootte-nommer  1 2 3 4 5 6 20 
 Getal groen krale 4 8 12 16 20 24 80 
 Getal pers krale 3 6 9 12 15 18 60 
 Totale getal krale 7 14 21 28 35 42 140 
 
 (d) 7, 8, 9, 10, 15   −  × 7 − + 0 ®   49, 56, 63, 70, 105 
 
3. (a) Groen: 2×6 = 12   Pers: 2×6 + 1 = 13   Totaal: 4×6 + 1 = 25 

 (b) Groen: 2×20 = 40   Pers: 2×20 + 1 = 41  Totaal: 4×20 + 1 = 81 
      (c) Grootte-nommer  1 2 3 4 5 6 20 

 Getal groen krale 2 4 6 8 10 12 40 
 Getal pers krale 3 5 7 9 11 13 41 
 Totale getal krale 5 9 13 17 21 25 81 
 
 (d) 7, 8, 9, 10, 15   −  × 4 − + 1 ®   29, 33, 37, 41, 61 
 
4. (a) Groen: 2×6 = 12   Pers: 2×7 + 1 = 15   Totaal: 2×(6+7) + 1 = 27 

 (b) Groen: 2×20 = 40   Pers: 2×21 + 1 = 43  Totaal: 2×(20+21) + 1 = 83 

     (c) Grootte-nommer  1 2 3 4 5 6 20 
 Getal groen krale 2 4 6 8 10 12 40 
 Getal pers krale 5 7 9 11 13 15 43 
 Totale getal krale 7 11 15 19 23 27 83 
 
 (d) 7, 8, 9, 10, 15   −  × 4 − + 3 ®   31, 35, 39, 43, 63  
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9.3 Voltooi tabelle 

Wiskundige notas 
Die meetkundige patroon in hierdie afdeling stel twee nuwe soorte numeriese patrone 
(getallepatrone) bekend. Hulle verskil van die patrone van “veelvoude en gemene 
verskille” wat ons tot dusver bestudeer het. Die getalle in hierdie patrone is:  

• driehoekgetalle:  1, 3, 6, 10, 15, … 

• vierkantgetalle:  1, 4, 9, 16, 25, … 

Hierdie twee rye verskil, maar hulle is dieselfde in sover hulle dieselfde tipe horisontale 
patroon van stygende verskille het: 
 
 1   3       6        10     15 .....    1   4       9         16       25   ..... 

 
 
Die twee rye kan as meetkundige driehoeke en vierkante 
voorgestel word, soos op regterhand geïllustreer is.  

Die meetkundige voorstelling van vierkantgetalle gee 
vir ons ’n maklike vertikale reël om verder liggende 
waardes te bereken in plaas daarvan om met die 
horisontale patroon aan te hou, byvoorbeeld:  
V10 = 10×10. 

Die driehoekgetalle het nie so ’n maklike vertikale reël nie, maar die meetkundige voor-
stelling help ons om verder liggende waardes op ’n slim manier te bereken, byvoorbeeld: 

D10 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 

       = (1+10) + (2+9) + (3+8) + (4+7) + (5+6)  . . . . . . . (5 pare, dus 5 × 11)  

       = 5 × 11 = 55 

Antwoorde 
 
1. Figuurnommer 1 2 3 4 5 6 10 

 Getal geel teëls 1 3 6 10 15 21 55 

 Getal wit teëls  3 6 10 15 21 28 66 

 Totale getal teëls 4 9 16 25 36 49 121 
 
2. Daar is ’n stygende verskil tussen opeenvolgende  

getalle vir elke ry, byvoorbeeld vir die geel teëls: 

  1    3      6      10 15        . . .   

+2 +3 +4 +5 +6 

+2 +3 +4 +5 +6 

D3 = 1+2+3            V3 = 3×3 

 

3. 51 × 51 

 = 2 601 driehoeke  

+3 +5 +7 +9 +11 
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Graad 5 Kwartaal 4 Eenheid 10       Getallesinne 
 

Oorsig van Leerderboek 

Afdelings in hierdie eenheid Inhoud Bladsye in Leerderboek 

10.1 Los getallesinne op en voltooi getallesinne 
deur die proses van probeer-en-verbeter  

Leer om getallesinne met die “numeriese metode” op te los, en doen 
hoofrekene 

342 tot 343 

10.2 Vloeidiagramme, getallesinne en tabelle  ’n Ondersoek waarin vloeidiagramme, getallesinne en tabelle gebruik 
word om ’n praktiese probleem op te los 

344 tot 345 

 

KABV-tydstoewysing 3 uur 

KABV-bladsyverwysings 21 en 212 
 

Afgesien van die ontwikkeling van die numeriese metode, bied Afdeling 10.1 op bladsy 342 van die Leerderboek heelwat oefening in Hoofrekene. 
 

Wiskundige agtergrond  
Die oplos van getallesinne deur die proses van probeer-en-verbeter is vir leerders ’n waardevolle oefening, om ten minste drie redes. Dit bied aan leerders: 

• geleenthede om ’n goeie begrip van die betekenis van oop getallesinne (vergelykings) te ontwikkel 

• ’n basiese ondervinding van die sogenaamde “numeriese oplossing” van vergelykings, wat van uiterste belang in die beoefening van moderne 
wiskunde is 

• inoefening van bewerkings in ’n betekenisvolle wiskundige konteks. 

Om ’n oop getallesin met die probeer-en-verbetermetode op te los, is ’n stapsgewyse proses. 

Stap 1: Kies die eerste probeer-getal. Byvoorbeeld, vir die oplos van 100 − 3 × c = 5 × c − 4 kan ’n mens 1 as eerste probeer-getal kies. 

Stap 2: Gebruik die eerste probeer-getal in die rekenplanne van die getallesin. Die uitkoms kan jou verder help (of dalk ook nie) met die keuse van 
’n tweede probeer-getal. Byvoorbeeld, 100 − 3 × 1 = 97 en 5 × 1 − 4 = 1, wys dat 1 as probeer-getal nie naby die getal is wat 100 − 3 × c  gelyk sal maak 
aan 5 × c − 4 nie. Dit maak dus sin om ’n veel groter getal te probeer. 

Stap 3: Kies ’n tweede probeer-getal. In hierdie geval lyk 20, op grond van die gevolgtrekking hier bo, na ’n goeie keuse. 

Stap 4: Gebruik die tweede probeer-getal in die rekenplanne van die getallesin. In hierdie geval is 100 − 3 × 20 = 40 en 5 × 20 − 4 = 96. 

Stap 5: Dink na oor die uitkoms van die eerste en tweede probeerslae en maak ’n berekende keuse vir die derde probeer-getal. In hierdie 
geval is 100 − 3 × c groter as 5 × c − 4 vir  c = 1, maar 100 − 3 × c is kleiner as 5 × c − 4 vir  c = 20. Dit impliseer dat ’n getal tussen 1 en 20 nodig is vir  
100 − 3 × c om gelyk te wees aan 5 × c − 4. Met hierdie argument as basis is 10 ’n ooglopende keuse as ’n derde probeer-getal.  

Die proses word volgehou totdat die oplossing gevind is.   



WISKUNDE GRAAD 5 ONDERWYSERSGIDS   [KWARTAAL 4]  384	

10.1  Los getallesinne op en voltooi getallesinne deur die proses  
van probeer-en-verbeter  

Moontlike wanbegrippe 
Leerders kan dalk die wanbegrip ontwikkel dat hulle met gebruik van die probeer-en-
verbetermetode die oplossing reg behoort te raai. As hulle dit glo, sal dit hulle verhoed om 
die probeer-getalle, soos op die vorige bladsy beskryf, te kies. Dit is belangrik dat leerders ’n 
houding van “probeer ’n getal en kyk wat gebeur” ontwikkel, wat ooreenstem met die wese 
van die probeer-en-verbeterproses. 

Notas oor vrae 
Dit kan dalk ’n rukkie duur voordat leerders die houding van “probeer ’n getal en kyk wat 
gebeur” ontwikkel vir die oplos van getallesinne met die probeer-en-verbetermetode. Vrae 
1 tot 9 bied dus almal ondersteuning vir hierdie denke. Daar word slegs by vrae 10 en 11 
(op die volgende bladsy) van leerders verwag om heeltemal op hulle eie te werk. 

Aanbiedingsriglyne 
Demonstreer die metode in die geskakeerde gedeelte op die bord en laat leerders dan op 
hierdie manier voortgaan met vrae 1 en 2. Nadat hulle vraag 2 voltooi het, kan u hulle lei 
om te dink soos wat in stap 5 op die vorige bladsy van hierdie Onderwysersgids beskryf is.  

Party leerders sal die metode maklik snap en vraag 3 op hulle eie stoom kan doen, en  
dan voortgaan met vrae 4 tot 11. Identifiseer leerders wat met vraag 4 sukkel. Ondersteun 
hulle (individueel of in ’n groep) met soortgelyke stappe as dié in die geskakeerde gedeelte 
en vrae 1 en 2. 

Antwoorde 

1. 100 − 3 × die ontbrekende getal = 5 × dieselfde getal − 4 
 Linkerkant = 100 − 3 × 10 = 100 − 30 = 70; regterkant = 5 × 10 − 4 = 50 − 4 = 46 
 Dus, 10 kan nie die ontbrekende getal wees nie, omdat die antwoord op die linkerkant 
van dié op die regterkant verskil. 

2. Soortgelyke ondersoeke vir 20 en 15.  3. 13   4. 13 

5. (a) 4 × 20 + 7 = 87 en 6 × 20 − 9 = 111 (onwaar) 

  4 × 10 + 7 = 47 en 6 × 10 − 9 = 51 (onwaar) 

  4 × 5 + 7 = 27  en 6 × 5 − 9 = 21 (onwaar) 

 (b) 10    (c) 5 

 (d) 4 × 8 + 7 = 39  en 6 × 8 − 9 = 39 (waar) 

 (e) Verskeie getalle > 8, bv. 11; 15; 17; 18  (f) Getalle < 8, bv. 7; 6; 4    
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Aanbiedingsriglyne 

Om die verskillende probeer-getalle en hulle uitkomste in ’n tabel soos dié boaan die 
Leerderboek-bladsy aan te teken, is van groot nut in die soekproses. 

Wiskundige notas 

Die numeriese metode (probeer-en-verbetermetode) vir die oplos van oop getallesinne is 
van groot wiskundige belang – dit is die belangrikste wiskundige metode om oop getalle-
sinne (vergelykings) in moderne wiskundepraktyk op te los.  

Antwoorde 
6. (a) Die verskil het weer vergroot.  

 (b) Die verskil het verklein. 
 
7. ’n Voorbeeld (leerders se probeer-getalle kan verskil): 
 

Getal ondersoek 5 10 20 15 9 8 7 

40 + 3 × cc 55 70 100 85 67 64 61 

10 × cc − 9 41 91 191 141 81 71 61 

Verskil 14 21 91 56 14 7 0 
 
 
8. ’n Voorbeeld (leerders se probeer-getalle kan verskil): 
 

Getal ondersoek  1 5 10 . . . . . . . . . 24 

5 × cc − 12 −7 13 38 . . . . . . . . . 108 

4 × cc + 12 16 32 52 . . . . . . . . . 108 

Verskil  23 19 14 . . . . . . . . . 0 
 
 
9. ’n Voorbeeld (leerders se probeer-getalle kan verskil):  
 

Getal ondersoek  2 100 50 . . . . . . . . . 60 

3 × cc + 50 56 350 200 . . . . . . . . . 230 

5 × cc − 70 −60 430 180 . . . . . . . . . 230 

Verskil  116 80 20 . . . . . . . . . 0 
 
10. (a) 60 (b) 60 (c) 60 

11. (a) 18 (b) 32 (c) 1   
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10.2  Vloeidiagramme, getallesinne en tabelle 

Wiskundige notas 

’n Vloeidiagram is ’n manier waarop ’n rekenplan vir verskillende getalle voorgestel kan 
word. Byvoorbeeld, die rekenplan 4 + c × 8 kan met hierdie vloeidiagram voorgestel word:  

 

         × 8   + 4 

  of 

 

    invoergetal   × 8   + 4 

 
 
In plaas daarvan om ’n plekhouer te gebruik, kan die vloeidiagram uitgebrei word om te 
wys dat verskillende invoergetalle toegelaat word: 
 
       

           × 8   + 4 

       
 
Presies dieselfde inligting kan ook met ’n formule voorgestel word, byvoorbeeld: 

  uitvoergetal = 8 × invoergetal + 4 
 

Antwoorde 
1. Vloeidiagram A:  5 ® 3 280  2 ® 1 480  3 ® 2 080 

2. Vloeidiagram B:   5 ® 171 000  2 ® 169 200  3 ® 169 800 

3. R1 480  

4. 3 nagte 

5. Getal nagte      × 600            + 280           Koste 
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Aanbiedingsriglyne 

Die afdeling as geheel is ’n ondersoek om vas te stel onder watter voorwaardes een 
hospitaal goedkoper as ’n ander een is. Dit word met behulp van die antwoorde op die 
volgende vraag gedoen: 
 
Vir watter waardes van c is 600 × c + 280 kleiner as 620 × c + 100? 
 

Antwoorde 
6. (a) R3 880 (b) R7 480 

7. (a) R3 820 (b) R7 540 

8. Vir ’n langer verblyf is Careplace goedkoper, vir ’n korter verblyf is Goodcare goedkoper. 
  
9. Getal nagte 1 2 3 4 5 

 CCaarreeppllaaccee  880 1 480 2 080 2 680 3 280 

 GGooooddccaarree  720 1 340 1 960 2 580 3 200 

 TThhuullaarree  960 1 460 1 960 2 460 2 960 
 

6 7 8 9 10 11 12 

3 880 4 480 5 080 5 680 6 280 6 880 7 480 

3 820 4 440 5 060 5 680 6 300 6 920 7 540 

3 460 3 960 4 460 4 960 5 460 5 960 6 460 
 
10. Goodcare werk goedkoper uit vir minder as 9 nagte, maar vir meer as 9 nagte is 

Careplace goedkoper. 

11. (a) R460  

 (b) Koste = 500 × die getal nagte + 460 

 
 
 

 



WISKUNDE GRAAD 5 ONDERWYSERSGIDS   [KWARTAAL 4]  388	

Graad 5 Kwartaal 4 Eenheid 11 Waarskynlikheid  
 

Oorsig van Leerderboek 

Afdelings in hierdie eenheid Inhoud Bladsye in Leerderboek 

11.1 ’n Muntopskiet-eksperiment Ondersoek ’n groot aantal gebeurtenisse met twee ewekansige uitkomste 346 tot 347 

11.2 Tolbord-eksperiment 1 Meer eksperimente met, en besinning oor, gebeurtenisse met twee 
ewekansige uitkomste  

347 tot 348 

11.3 Tolbord-eksperiment 2 Herhaal ’n gebeurtenis waarvan die uitkomste nie ewekansig is nie 349 
 

KABV-tydstoewysing 2 uur 

KABV-bladsyverwysings 34 en 213 
 

Wiskundige agtergrond 
As ’n muntstuk opgeskiet word, kan een van twee dinge gebeur. Anders gestel, daar is twee moontlike uitkomste: die muntstuk kan met die een of die ander 
kant na bo val. Die terme “kruis” en “munt” word dikwels gebruik om tussen die twee kante van ’n muntstuk te onderskei. As ’n normale muntstuk baie kere 
opgeskiet word, is daar geen rede om te verwag dat een uitkoms (kruis) meer dikwels as die ander uitkoms (munt) sal voorkom nie. Ons sê dat die twee 
moontlike uitkomste ewekansig is – dit is ’n manier om te sê dat ’n mens min of meer dieselfde aantal kruise as munte sal kry as die muntstuk baie kere 
opgeskiet word. Dieselfde geld vir die rol van ’n dobbelsteen, maar in hierdie geval is daar ses verskillende ewekansige uitkomste. 
 
As ’n muntstuk een keer opgeskiet word (of ’n dobbelsteen een keer gerol word), is dit onmoontlik om met enige sekerheid te voorspel wat die uitkoms sal  
wees. Hoewel die omvang van die moontlike uitkomste bekend is, is daar geen grond om te voorspel dat een uitkoms eerder as ’n ander een sal voorkom nie. 
Elkeen van die moontlike uitkomste het presies dieselfde kans om te gebeur as die ander. Die uitkoms van die gebeurtenis is dus onvoorspelbaar. Sulke 
gebeurtenisse word lukrake gebeurtenisse genoem. 
 
Hoewel die uitkoms van ’n lukrake gebeurtenis geheel en al onvoorspelbaar is, kan voorspellings wel gemaak word oor hoeveel keer ’n uitkoms waarskynlik sal 
voorkom as die gebeurtenis baie kere herhaal word. As ’n muntstuk byvoorbeeld baie, baie kere opgeskiet word, sal dit ongeveer die helfte van die kere met die 
een kant na bo en die helfte van die kere met die ander kant na bo val. As ’n gewone dobbelsteen baie, baie kere gerol word, kan ’n mens verwag dat die syfer 4 
(of enige ander syfer van 1 tot 6) ongeveer een sesde van die kere bo sal lê. Gestel ’n ander dobbelsteen is nie met die syfers 1, 2, 3, 4, 5, 6 op sy ses vlakke gemerk 
nie, maar met rooi op die een vlak, blou op twee vlakke en geel op drie vlakke. As so ’n gekleurde dobbelsteen baie, baie kere gerol word, sal ’n mens met 
redelike veiligheid kan voorspel dat rooi vir omtrent 1 sesde van die tyd bo sal val, blou sal ongeveer 1 derde van die tyd bo wees en geel sal ongeveer die helfte 
van die tyd bo wees. 
 
Die aktiwiteite in hierdie eenheid bied aan leerders ondervinding van herhaalde lukrake gebeurtenisse. Die doel is dat hulle self moet beleef dat die 
verskillende moontlike uitkomste ongeveer dieselfde aantal kere voorkom. 
 

Benodighede 
Munte, karton vir die maak van tolborde, skêre, velle A4-papier, rooi en blou kleurpotlode of kleurkryte 

Let wel: Om klaskamertyd te bespaar, sal dit beter wees as u die tolborde en gekleurde velle papier voorberei wat vir Afdelings 11.2 en 11.3 benodig word. 
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11.1 ’n Muntopskiet-eksperiment 
Wiskundige notas 
Lukrake gebeurtenisse (“waarskynlikheid”) kan deur logiese beredenering teoreties 
ondersoek word. Byvoorbeeld, ’n mens kan redeneer dat, as ’n dobbelsteen baie kere gerol 
word, behoort elk van die ses syfers op die dobbelsteen dieselfde aantal kere bo te lê. 
Lukrake gebeurtenisse kan ook empiries ondersoek word deur die gebeurtenisse baie kere 
te herhaal en die werklike uitkomste te ontleed. In hierdie eenheid word leerders aan 
teoretiese en empiriese ondersoeke van lukrake gebeurtenisse blootgestel. 

In vraag 1 word leerders genooi om teoreties oor die opskiet van ’n muntstuk te dink. In 
vraag 2 raak hulle empiries by dieselfde vraag betrokke. 

Tellings word aangedui deur ’n strepie vir elke uitkoms te trek. Elke vyfde strepie word 
dwarsoor die vorige vier vertikale strepies getrek sodat ’n mens maklik in groepe van vyf 
kan tel. Deur die strepies te tel, kry jy die frekwensies wat dan as getalle uitgedruk word, 
byvoorbeeld 11 en 9. 

Aanbiedingsriglyne 
Dit mag dalk nodig wees om vraag 1(a) aan leerders te verduidelik. Dit beteken: “As jy die 
muntstuk 20 keer opskiet, hoeveel keer dink jy sal dit met die een kant, en hoeveel keer 
met die ander kant na bo val?” 

Die doel van vrae 1 en 2 is om leerders toe te laat om ’n begrip te vorm van wat gebeur as 
’n lukrake gebeurtenis baie kere herhaal word: die verskillende uitkomste kom ongeveer 
dieselfde aantal kere, maar nie noodwendig presies dieselfde aantal kere nie, voor. Daar 
word nie van leerders verwag om enige spesifieke verduidelikings in vrae 1(c) en 2(b) te gee 
nie. Die doel van hierdie vrae is net om hulle te laat nadink oor wat kan gebeur wanneer ’n 
lukrake gebeurtenis baie kere herhaal word. 

Notas oor vrae 
Die doel van vraag 1 is nie om te assesseer of leerders die waarskynlik korrekte antwoorde 
kon gee nie. Die doel is om leerders uit te lok om ’n voorspelling (hipotese) te maak wat 
hulle dan in vrae 2 en 3 sal ondersoek. 

Antwoorde 
1. (a) tot (c)   Leerders wat meen dat kruis en munt gelyke kanse het om ongeveer die 

helfte van die kere bo te val, demonstreer goeie intuïsie oor lukrake gebeurtenisse. 
2. (a) Antwoorde sal verskil, maar breuke die naaste aan 10

20  is die waarskynlikste. 

 (b) Individuele resultate. Leerders se resultate sal waarskynlik verskil. 
  Nee, enige spesifieke resultaat is onwaarskynlik, omdat dit onwaarskynlik is dat 

enige twee leerders dieselfde resultaat sal kry.  
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Antwoorde 
3. (a) en (b)   Antwoorde sal verskil.  

Die resultaat sal in tagtigstes wees. Dit behoort redelik naby aan 40 keer kruis en 
40 keer munt te wees. Hoe meer kere die muntstuk opgeskiet word, hoe groter is 
die kanse dat die verspreiding na aan 50% munt en 50% kruis sal wees. 

 (c) Individuele antwoorde. Die doel van die vraag is slegs om leerders te laat dink oor 
wat kan gebeur as ’n lukrake gebeurtenis baie kere herhaal word. 

 

 

11.2  Tolbord-eksperiment 1 

Aanbiedingsriglyne 
Om klaskamertyd te bespaar, sou dit beter wees as u die tolborde en gekleurde velle papier 
vooraf maak. 

Kort potlode werk die beste. Die potlood moet loodreg (teen 90°) deur die middel van die 
kartonvierkant gesteek word. Die middel is die punt waar die hoeklyne (lyne wat teenoor-
staande hoeke verbind) mekaar kruis.  

Tydens die eksperiment sal een van die sye van die kartonvierkant die papier na elke 
draai raak. Die middelpunte van die sye word met kolletjies of merkies aangedui. Die kleur 
waarop die kolletjie/merkie land, is die resultaat (uitkoms) van die draai.  

Daar sal ongeveer gelyke getalle blou en rooi landings wees. 

’n Tipiese tellingtabel vir 20 draaie sal so lyk: 
 

Rooi Blou 
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Aanbiedingsriglyne 
Verduidelik aan leerders dat die frases “moontlike uitkomste vir Tolbord-eksperiment 1” in 
vraag 1(d) en “resultate van Tolbord-eksperiment 1” in vraag 2 na die kombinasie van al 20 
uitkomste verwys – een uitkoms vir elke keer wat die tolbord gedraai word. 

Die doel van vrae 1 tot 3 is weer eens om leerders toe te laat om ’n begrip te vorm van  
wat gebeur as ’n lukrake gebeurtenis baie kere plaasvind: die verskillende uitkomste kom 
ongeveer dieselfde getal kere, maar nie noodwendig presies dieselfde getal kere nie, voor. 
 

Antwoorde 
1. (a) Ja. As jy die tolbord in die middel van een van die kwarte van die bladsy sit, sal dit 

waarskynlik meer dikwels in daardie kwart land. Ons sit die tolbord op die sentrale 
punt van die bladsy om die kanse gelyk te maak. 

 (b) Nee, solank dit genoeg kere draai. 

 (c) Nee, dit sal nie saak maak nie. Die oppervlakte het nie verander nie, dus het blou 
en rooi steeds ’n gelyke kans om voor te kom. 

 (d) Rooi en blou kan onderskeidelik verdeel word 20-0 (baie, baie onwaarskynlik),  
19-1, 18-2, 17-3, 16-4, 15-5, 14-6, 13-7, 12-8, 11-9, 10-10, 9-11, 8-12, 7-13, 6-14,  
5-15, 4-16, 3-17, 2-18, 1-19 of 0-20 (baie, baie onwaarskynlik). 

 
2. Individuele resultate. Die breuk sal tussen 0

20  (“0 uit 20”) en  20
20  wissel. Breuke naby aan 

10
20 , soos  9

20 , 11
20 , 8

20  en 12
20  sal meer dikwels voorkom as breuke verder weg van 10

20 , soos  
5

20  en  16
20 . 

 
3. (a) tot (c)    ’n Tipiese verspreiding vir 45 leerders kan dalk só lyk: 

 

            x           

            x x          
           x x x  x        

          x x x x x x        
          x x x x x x        

      x  x x x x x x x x  x x     
     x x  x x x x x x x x x x x x x   

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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11.3 Tolbord-eksperiment 2 

Wiskundige notas 
Die kanse dat die tolbord op enige een van die vier kwarte sal land, is gelyk. Omdat drie van 
die kwarte egter nou rooi is, sal ’n mens verwag dat die tolbord ongeveer drie uit elke vier 
kere op rooi sal land. 
 

Antwoorde 
1. (a) Rooi en blou is die moontlike uitkomste vir elke draai. Die moontlike uitkomste 

vir 20 draaie strek van 0 uit 20 rooi tot 20 uit 20 rooi (of blou). 

 (b) Hopelik sal leerders redeneer dat, aangesien drie uit die vier moontlike uitkomste 
nou rooi is, die uitkomste van Tolbord-eksperiment 2 anders sal wees. ’n Mens kan 
verwag dat die tolbord drie keer soveel keer op rooi sal land as op blou. 

2. (a) ’n Groep van vyf leerders sal data van 100 draaie hê. 

 (b) Antwoord van groep in honderdstes 
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100 10000 
200 90 80 1 
300 70 60 2 
400 50 40  Plekwaardekaarte vir 

leerders 

(4 bladsye = 1 stel) 
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500 30 20 3 
600 10 4 5 6 
700 1000 7 
800 900 8 9 
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2000 3000 
4000 5000 
6000 7000 
8000 9000 
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20000 30000 
40000 50000 
60000 70000 
80000 90000  



WISKUNDE GRAAD 5 ONDERWYSERSGIDS   [BYLAAG]	 	 	 398	

1000  
100 10 

Plekwaardekaarte 
vir onderwysers 

(14 bladsye = 1 stel) 



WISKUNDE GRAAD 5 ONDERWYSERSGIDS   [BYLAAG]	 	 	 399	

200 20 
300 30 
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400 40 
500 50 
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600 60 
700 70 
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800 80 
900 90 
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2000 1 
3000 2   
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4000 3 
5000 4   
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6000 5 
7000 6   
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8000 7 
9000 8 
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10000 
20000 
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30000 
40000 
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50000 
60000 
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70000 
80000 
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90000 
9  
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Blokkiespapier (1 cm × 1 cm)  
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Grafiekpapier / Blokkiespapier (0,5 cm × 0,5 cm) 
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Grafiekpapier 
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Kolletjiespapier 
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’n Model om herleiding tussen eenhede te onderrig       (OG bladsye 117, 162, 235) 
“Die doel van hierdie remediëring is om leiding te gee oor hoe om foute tydens herleiding tot die minimum te beperk. Klem moet op praktiese demonstrasies 
geplaas word om die verband tussen die verskillende meeteenhede te toon. 
 
Die volgende stappe kan gebruik word om die probleme uit te stryk wat tydens herleidings van eenhede teëgekom word. Wanneer herleidings onderrig word, 
moet klem geplaas word op vermenigvuldiging met ’n duisend, want ‘kilo’ beteken duisend en ‘milli’ beteken een duisendste.  
 
Die volgende model kan gebruik word om herleidings tussen eenhede te onderrig:  

	

Die model wys intervalle vanaf milli (meter/gram/liter) tot by kilo (meter/gram/liter). Die intervalle is in eenhede van tiene. Om byvoorbeeld van senti  
na milli te herlei, sal jy met tien moet vermenigvuldig, en van milli na senti sal jy deur tien moet deel; dus 1 sentimeter = 10 millimeter en 1 millimeter = 
0,1 sentimeter. Net so is dit duidelik uit die model dat om van kilo na die basiese eenheid (meter/gram/liter) te gaan, moet jy met ’n duisend vermenigvuldig, 
en vice versa; dus 1 kilogram = 1 000 gram en 1 000 gram = 0,001 kilogram.  
 
Leerders kan byvoorbeeld die volgende mnemoniek (geheuebrug) gebruik om die volgorde van die lengtemeeteenhede te onthou: Klein Hettie Dans Met Die 
Sjinese Meisie.” 
 
Uittreksel uit: DBO (2015). Annual National Assessment of 2014. Diagnostic report. Intermediate and Senior Phases. Mathematics. Staatsdrukker. Pretoria, bl. 37  
	 	 	

deka	

meter	/	
gram	/	
liter	

kilo	

hekto	

desi	

senti	

milli	
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Liniale 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

% 
 

Kwartaal 1 Eenheid 6: Afdeling 6.4, vraag 5       (OG bl. 79; LB bl. 73) 
 
	  

16 15 14 13 12 11   17 20 18 19  6  5  4  3  2  1 0  7 10  8  9 

160 150 140 130 120 110   170 200 180 190  60  50  40  30  20  10 0  70 100  80  90 
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Kwartaal 1 Eenheid 6: Afdeling 6.4, vraag 7       (OG bl. 79; LB bl. 73) 
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Kwartaal 2 Eenheid 5: Afdeling 5.1, vraag 1       (OG bl. 171; LB bl. 157) 
 
  

30 × 8 =    30 × 10 =    30 × 2 =    30 × 5 =    

70 × 7 =    70 × 8 =    70 × 10 =    70 × 2 =    

80 × 6 =    80 × 7 =    80 × 8 =    80 × 10 =    

50 × 4 =    50 × 6 =    50 × 7 =    50 × 8 =    

20 × 9 =    20 × 4 =    20 × 6 =    20 × 7 =    

90 × 3 =    90 × 9 =    90 × 4 =    90 × 6 =    

60 × 5 =    60 × 3 =    60 × 9 =    60 × 4 =    

40 × 2 =    40 × 5 =    40 × 3 =    40 × 9 =    

10 × 10 =    10 × 2 =    10 × 5 =    10 × 3 =    

30 × 3 =    30 × 9 =    30 × 4 =    30 × 6 =    30 × 7 =    

70 × 5 =    70 × 3 =    70 × 9 =    70 × 4 =    70 × 6 =    

80 × 2 =    80 × 5 =    80 × 3 =    80 × 9 =    80 × 4 =    

50 × 10 =    50 × 2 =    50 × 5 =    50 × 3 =    50 × 9 =    

20 × 8 =    20 × 10 =    20 × 2 =    20 × 5 =    20 × 3 =    

90 × 7 =    90 × 8 =    90 × 10 =    90 × 2 =    90 × 5 =    

60 × 6 =    60 × 7 =    60 × 8 =    60 × 10 =    60 × 2 =    

40 × 4 =  
 

 40 × 6 =  
 

 40 × 7 = 
 

  40 × 8 = 
 

  40 × 10 =    

10 × 9 =  
 

 10 × 4 =    10 × 6 =    10 × 7 =    10 × 8 =   
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Kwartaal 2 Eenheid 5: Afdeling 5.1, vraag 3       (OG bl. 172; LB bl. 158)  
 

× 2 4 8 3 6 5 10 9 7 

10          

50          

90          

80          

40          

20          

30          

60          

70          
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Kwartaal 4 Eenheid 3: Afdeling 3.2, vraag 2  (OG bl. 329; LB bl. 294) 
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Kwartaal 4 Eenheid 3: Afdeling 3.2, vraag 4       (OG bl. 330; LB bl. 295) 
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Kwartaal 4 Eenheid 4: Afdeling 4.2, vraag 1       (OG bl. 340; LB bl. 304)  
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Kwartaal 4 Eenheid 4: Afdeling 4.3, vraag 1  (OG bl. 342; LB bl. 306)   

 0  1   2  3 

 0     1    2 

 0       2     4 

0     1     2    3
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Kwartaal 4 Eenheid 5: Afdeling 5.3      Kwartaal 4 Eenheid 7: Afdeling 7.1, vraag 1  
Bykomende leeraktiwiteit     (OG bl. 351)    (OG bl. 370, LB bl. 331)    
Watter van die reghoeke is vergrotings en watter is verkleinings van die  
geskakeerde reghoek? Gee redes vir jou antwoorde.   
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Kwartaal 4 Eenheid 6: Afdeling 6.2, vraag 1       (OG bl. 360; LB bl. 323)    
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