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2 
2020/05/05 

Handtekening 
Moderator 
 

 

Tydsduur: 
Punte: 

7 periodes 
_____ / 25 

Handtekening 
Ouer 

 

 
Naam en van: ____________________________________      Graad 5:_______ 
 

 
Kies een van die Aarde se natuurlike metale soos yster, aliminium, koper, silwer, goud, ensovoorts 
en ondersoek die metaal onder die volgende opskrifte: 

1.) Oorsprong van die metaal – Verduidelik die geskiedenis van die metaal deur te verwys na 
waar dit eerste ontdek is, wie dit eerste ontdek het, ensovoorts. (5) 

2.) Unieke eienskappe van die metaal – Verduidelik die unieke eienskappe wat jou metaal besit 
en dit nuttig maak om te gebruik vir verskillende voorwerpe. (5) 

3.) Die proses wat gevolg word om die metaal in ‘n produk/voorwerp te omskep – Hoe word 
die metaal ontgin en stelselmatig verander in ‘n bruikare produk/voorwerp. (5) 

4.) Gebruike van jou metaal – Lys verskillende produkte/voorwerpe wat ons lewens daagliks 
vergemaklik en verbeter. (5) 

5.) Algemene netheid en kreatiwiteit. (5) 

 

Die volgende wenke is belangrik wanneer jy die taak voltooi: 

 Die taak word in jou skrif gedoen dus kan jy 2 tot 5 A4-kleurpapiere gebruik om jou inligting 
op te skryf. (Indien geen kleurpapier beskikbaar is nie mag jy die taak op jou lyntjieblaaie in 
jou skrif voltooi.) 

 Inligting mag nie geplak word nie – skryf dit netjies en leesbaar oor. 
 Lees mooi deur jou navorsing en maak seker dat jy die regte inligting by elke bepaalde 

vraag/opskrif skryf. 
 Jy mag jou ouers, voogde of ander mense vra om jou te help met die navorsing, maar die 

skryf werk moet jy self voltooi!!! 
 Gebruik prente om jou metaal en jou verskillende voorwerpe duidelik uit te beeld. 
 Werk netjies en doen moeite.   

 

 

 

 


