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VOORWOORD. 

Vir die skrywer is dit ~ aang~name taak om 

enkele bedankings uit te spreek. Die toekenning wat die skrywer 

van die Nasionale Raad vir Sosiale Navorsing ontvang het, het 

dit vir hom moontlik gemaak om die ondersoek deur te veer. 

Langs hierdie weg wil die skrywcr sy opregte dank teenoor 

hierdie Raad betuig. Teenoor persone nan wie hy dank verskuldig 

is, wil hy in die eerste plek sy hartlike dank uitspreek teen

oar sy vrou vir die wyse waarop sy hom altyd aangemoedig het, 

die opofferings wat sy haar getroos het, en dan oak met die 

daadwerklike hulp met die nasien van die toetsvrae en die tabu

lering van die resultate. In die tweede plek wil hy graag sy 

dank uitspreek teenoor die hoofd~ van die skole wat so,simpa

tiek was om nie alleen die organisasie vir die afneem van die 

toetse moontlik te maak nie, maar om ook as proefnemers op te 

tree. Eindelik wil hy sy waarderende dank betuig teenoor 

prof. H.J.J. Bingle wnt as promotor opgetree het. Sy kennis, 

ervaring en kritiese insig was altyd ~ bemoediging en sy raad 

en inspirasie was die stukrag wat die skrywer in staat gestel 

het om die werk te voltooi. Die skrywer wil langs hierdie weg 

ook sy hartlike dank teenoor mnr. P. Pistorius uitspreek vir 

die taalkundige versorging van hierdie verhandeling. 

Johannesburg. 

Oktober 1956. 

Die Skrywer. 



HOOFSTUK I. 

DIE WERK VAN ANDER ONDEBSO.EKERS. 

1. INLEIDING. 

11 Niks in ons lewe is vir ~ns van grater belang 

as die Aarde waarop ons woon nie. Al wat lewe, is gebore uit 

die stof van die Aarde en sal tot die Aarde terugkeer. Die 

voo.rtbestaan van ons lewe is afhanklik van die Aarde en wa t 

daaruit voortkom, van die kos wat ons eet, die water wat ons 

drink en die lug wat ons inasem. Die mens verlustig hom in die 

warmte van die son, en doen sy werk solank as wat dit dag is." 1) 

Alhoewel ons nie met hierdie uitspraak in beginsel kan saam-

gaan nie, stem ons tog saam dat die aarde van besonder groat 

belang vir die lewe is. Hierdie kennis wat die kind meet opdoen 

van sy omgewing wat steeds grater word, 11 consists of simple, 

truthful observations that may, like beads on a string, final-

ly be threaded upon the understanding and thus held together 

as a logical and harmonious whole.n 2 ) 

Aan die begin van die vorige eeu het die open-

bare laer skoal vinnig ontwikkel, en dit was veral as gevolg 

van die invloed van Pestalozzi d"'•.t in Amerika met die sogenaam-

de 11object lessons 11 begin is. Die doel wat die onderwyser voor 

oe moes hou, was om die kind se waarnemingsvermoe te ontwikkel. 

,.Therefore the object of the naturestudy teacher should be to 

cultivate in the children powers of accurate observation and 

to build up within them understanding.n3)Die onderrig het ge-

skied deur voorwerpe te neem wat objektief deur die kind waar-

geneem moes word. Daar was dus geen meganiese memorisering van 

feite uit handboeke nie. Hierdie metode van onderrig is gekri-

tiseer omdat die lesse geen verband met mekaar gehad het nie, 

en nie in een komprehensiewe geheel georganiseer was nie. Toe 

onderwysers die ondoeltreffendheid van die rnetode begin besef 

" net, is die 11 nature study movement gebore. Die doel van die 

beweging was om die losse voorwerplesse te vervang met die 

studie van dinge ~n hulle onderlinge verband. Die beweging het 

------------------------
1) Die Afrikaanse Kinderensiklopedie Deel 1,1. 
2) Comstock: Handbook of Nature Study, l. 
3) Comstock: Handbook of Nature Study, 1. 



2. 

die nadruk laat val op die kind se houding teenoor sy omgewing. 

Die waarneming van die omgewing moes baie meer subjektief as 

objektief geskied. Die doelstelling wat iQ die tyd vir natuur-

kennis as vak gegea is, was 11 to open the pupil's mind by direct 

observation to a knowledge and love of the common things in the 

child's environment."!) 

Aan die begin van hierdie eeu is natuurkennis 

feitlik deurgaans in die laerskole as vak ingevoer. Hiermee het 

dan ook die grootste probleme van die vak na vore getree.Onder-

wysers wat nie genoegsame kennis van die vak gehad het nie, moes 

die vak doseer. Die probleem van die vak in die skoal is nog 

moeiliker gemaak deur die verskillende opvattings wat eintlik 

in twee hoofstrominge uitgekristalliseer het: 11 the first verges 

on the sentimental.Its aim is to waken in the child the proper 

emotional attitude toward nature. It has in mind the child's 

fealings and sympathias. The other regards more the child's 

intellect, the necessity of training him to observe accurately 

and to think clearly. 112
) Die 11 nature study movement" het vas-

gehou aan die subjektiewe beskouing, terwyl aan die anderkant 

vanaf die universiteite deur die middelbare skole die 11gesis-

tematiseerde wetenskaponderrig-beweging", ontwikkel het. Een 

van die vernaamste bydraes van die laasgenoemde is •n meer 

kritiese waardebepaling en keuse van studiemateriaal in terme 

van die lewensituasies. 

Hierdie twee rigtings, naamlik natuurkennis en 

gesistematiseerde wetenskaponderrig, vloei vandag weer in mekaar 

in die vak wat in die kurrikulum van die laerskool in die Verenj~ 

de State van Amerika 11 elementary science" genoem word. Die by-

drae van elk word behou, naamlik die vooropstelling van die kind, 

asook die uitsoek van die studiemateriaal om aan te pas by die 

uermoe van die kind. 

In Suid-Afrika is die posisie ongeveer dieselfde 

en met hierdie ondersoek sal daar bepaal word watter kennis die 

kind van na tuur,rerskynsels het as hy aan die middelbare skoal 

kom, waar daar reeds vanaf die eerste jaar, meer besondere 

I') Crox t0i':i7 Scie 'liCe "i"!l t'ii'e ii:Ie"me 'ii.'tary Sc'ii'001;-·2 3-.- - - -
2) Croxton: Science in the ~lementary School, 25. 
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natuurwetenskaponderrig aan die k~nd gegee word. Hier word dus 

nie die houding van die kind bestudeer nie, maar wel sy kennis. 

2. OOR DIE WERK VAN Al'mER ONDERSOEKERS. 

Sover as wat ek kon vasstel, is 1n Suid-Afrika 

nog nie ot1ektief op groat ska~l navors1ng gedoen om vas te .. 
stel wat die stand van die kennis van natuurverskynsels by die 

leerling is as hy tot die middelbare skoal toetrea nie. 

Van tyd tot tyd is daar publieke eksamens deur 

die Departement van Onderwys afgeneem, wat as toelatingseksamen 

tot die middelbare skoal moes dien. Volgens Wet Nr.l? van Januar-

ie 1933 is skoolbesoek tot en met standard 8 of 16 jaar verplig-

tend gemaak. Vanaf daerdie jaar is die Eindeksamen van die Laer-

skool(standerd 6) nie meer afgeneem nie. In 1934 is die eksamen 

vir die laaste keer geskryf. Van 1935 af is egter nog steeds n 

publieke eksamen afgeneem aan die einde van standard 6. Hierdie 

eksamen moes dian as beurseksamen. Leerlinge wat 60% behaal het 

in hierdie eksamen, kon ~ beurs kry, mits die ouers behoeftig 

was. Die eksamen het bestaan uit die vakke Afrikaans hoer of . 

laer grae,d, Engels laer of hoer graad, Hekenkunde en Algemene 

Kennis. 1
) In die Algamene Kennisvraestel is daar dan onder andere 

ook ~ aantal vrae ingesluit oor Eatuurkennis en Gesondheidslear, 

alhoewel hierdie afsonderlike leerplanne gladnie volledig deur 

die vraestel gedek is nie. Omdat die verhoogde skoolpliggrens 

streng toegepas moes word, is daar in 1941 besluit om met die 

ingang van 1942 die eksterne standard 6toets, nl. die beurs-

eksamen, heeltemal af te skaf en aan elke behoeftige leerling 

2' 
~ vervoer- of losiesbeurs v1r verdere skoolonderrig toe te ken.-

Met die finale afskaffing van hierdie eksamen, was daar dus 

nou gladnie meer 'n algemeen geldende maatstaf waarmee groot 

groepe leerlinge se kennis gemeet kon word voordat hulle tot 

die middelbare skool toezelaat word nie. Vir ons doel is die 

paar vrae wat handel oor Natuurkennis en Gesondheidsleer in elk 

geval van geen waarde nie, omdat, die leerplan soos reeds 

1) Jaarverslag van die T.O.D. 1935:- Algemene verslag van die 
Direkteur van Onderwys. 

2) Jaarverslag vcn d1~ T.O.D. 1942:- Algemene vGrslag van di~ 
Direkteur van Onderwys en ~epartementele Omsendbrief Nr.3, 
April 1942. 
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ges8 glad nie volledig gedek is nie en die werk dus nie beskou 

kan word e.s •n ker:nismeting van natuurverskynsels, soos di t in 

hierdie ondersoek aangepak is nie. Hierdie departementele ek-

samens stem feitlik in geen opsig ooreen met my ondersoek nie, 

met die gevolg dat daar geen bevindings of gevdgtrekkings is 

waarvan gebruik gemaak kan word nie. 

Toetse wat ook nog op groat skaal afgeneem word, 

is die interne eksamens wat die skole elke ja~r afneem. Die ek-

samenvrae van die verskillende skole is nie dieselfde nie, met 

die gevolg dat daar geen vergelyking van die resultate op groat 

skaal kan wees nie. Wat hierdie toetse betref, is daar dus oak 

geen bevindings wat betrekking het op hierdie onderso~k nie. 

In die onderwystydskrifte van oorsee kon ek slegs 

twee ortikels vind wat ;n geringe verhand toon met hierdie onder-

soek. Die belangrikste hiervan is die ondersoek wat H.D.Matteson 

en P.E.ha~blyl) in Iowa in die V.3.A. uitgavoer het. Hulle het 

die natuur·Netenskapkennis van .573 leerlinge getoets wat in 193.) 

toegetree het tot vier verskillende middelbare skole. Een van 

die redes ~rat hulle aangee vir hierdie ondersoek, is dat die 

belangsteJ ing van leerlinge daal sodra hulle aan die middel-

bare skoal verneem dat die onderwerp wat behondel gaan word, 

reeds ae.n hulle bekend is. Die praktyk het egter bewys dat 

daardie leerlinge in werkli~heid bais min v~~ die betrok~e werk 

weet.Hierdie ondersoekers wou toe obJektief en op grater skaal 

bepaal wat die leerlinge werklik weet van die werk wat hulle 

behandel het teen die tyd dat hulle toegelaat word tot die 

middelbare skoal. Om hierdie data te verkry, is vrae gestel 

waarop die leerlinge de.n hulle ele antwoorde moes formuleer. 

Hierdie vrye reaksj_e-tipe vra1:g is gestel om die moontlikheid 

van raai geheel en ~1 uit te skakel. Geen antwoordsleutel is 

gebruik nie, want die regte idee in plek van ~ bepcalde ant-

woord is geneem as die korrekte. 

Om die toets op te stel, is n paging aangewend 

om alle fette te versamel uit die laerskoolhandboeke. Met behulp 

hiervan is ~ toets wat bestaan uit 199 items saamgestel. 

TI Matteson&Kambly: KnoWledgeofScie"nce possessedbyPupils 
entering Seventh Grade. School Science and Mathematics, 
Maart 1940, 244-247. 



In 'n paar gevalle is die tipiese woord.keuse van handboeke ge

bruik om te bepaal tot watter mate die leerlinge sekere feite 

uit die kop geleer het. Die vrae is so gestel dat hulle geen 

aanleiding tot die antwoord gegee het nie.·Die vrae is gegroe

peer in elf afdelings wat die volgende aspekte van die algemene 

natuurwetenskap raak: 

1. Lug en water. 

2. Die heelal. 

3. Warmte, verbranding en brandstowwe. 

4. Lig. 

5. Hagnetisme en elektrisiteit. 

6. Voedsel en gesondhaid. 

?. Weer en klimaat. 

8. Rotse en grand. 

9. Chemiese reaksies. 

lO.Plante- en dierelewe. 

ll.Natuurkennis. 

By die bestudering van die antwoorde het dit die 

ondersoekers getref dat sekere vrae op groot skaal met dieselfde 

verke~rde antwoorde beantwoord is. Geen rede vir hierdie ver

keerde antwoorde kon gevmnd word nie. Selfs die handboeke is na

gegaan, maar sander sukses. Die navorsers kom dan tot die volgP 

de gevolgtrekkings: 

1) Daar is ~ klein verskil tussen die antwoorde van leer

linge wat wel en die wat geen algemene natuurwetenskap 

as vak in die laerskool gehad het ni~. 

2) Die gemiddelde korrekte antwoorde bedra 17%. 

3) Daar is geen aanduiding dat die ·onderwerpe jn die laer

skool deeglik behandel is nie. 

4) Omdat leerlinge verveeld raak as werk behandel word 

waarvan hulle al gehoor het, moet die natuurwetenskap

onderwysers van die 117th grade" (st.5) die idee van die 

konsentriese leergang goed aan die leerlinge verduidelik. 

Om meer te weet van die besondere toets, het ek 

toe ~ brief geskryf aan een van die navorsers, P.E.Kambly, en 

hom gevra of hy weet van enige soortgelyke toetse wat in die 

       5.
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V.S.A. afgeneem is. Prof. Kambly, tans professor , ~n Opvoedkun-

de aan die Universiteit van Oregon, het my ~ kopie van hulle 

toets gestuur. In antwoord op my vraag skryf hy: 11 I do not know 

of any recent research studies of a similar nature. 111 )Volgens 

hom is dnar dus in die V.S.A. oak ni~ ni hulle navorsing van 

hierdie nard gedoen nie. 

Die ondersoek van Matteson en Kambly stem met 

my ondersoek in die volgende opsigte oorean: 

l) Die bepaling van die stand vnn die kennis van die na-

tuurverskynsels by die leerling wanneer hy toetr~e tot 

die middelbare skoal. 

2) Verskaffing vnn ~ toets aan die nntuurwetenskaponder-

wyser wat gebruik kan word om die leerlinge se kennis 

te meet wanneer hulle tot sy klas toetree aan die beg~n 

vc.n die jaar. 

Die verskil bestaan daarin dat die laerplanne in die V.S.A. en 

ons eie leerplanne in die laerskool in Suid-Afrika so verskil 

van mekaar dat die resultate wat Matteson en Kambly verkry het 

van weinig w~arde vir hierdie ondersoek is. 

Dit is baie moe~lik om ta meet of die leerling 

bekwaam of ryp genoeg is vir vakonderwys in algemene natuurweten-

skap as hy in die m~ddelbare skoal kom. Aangesien oorsaak en 

gevolg so 'n groot rol speel by die natuurwetenskaplike metode, 

kan die bevindings van W.B.Reiner2 ) net kortliks genoem word. 

Ry het in sy doktorale studie twee onderwysprosedures vergelyk 

met betrekking tot hulle geskiktheid om ontw~kkeling in die be-

kwaamheid om die oorsaak- en gevolgverhouding van verskynsels 

wat teggekom word in die algemene natuurwetenskap van die negen· 

de skooljaar(st. 7) te bevorder. Die twee onderwysmetodes wat 

hy ondersoek het, was die gewone 11 text-demonstration instruc-

t;ton" en lg. aangevul deur besondere oefening in dis analise 

van oorsaak- en gevolgverhoudings. Sy ondersoek het die volgen-

de gedek: 19 vrae oor lug, ll vrae oor water, 20 vrae oor die 

son en 10 vrae oor voedsel en voed~nstowwe. Behalwe hierdie vrae 
j\ --·-------------------

l) Aanhaling uit persoonlike brief van prof. Kambly gedateer d/6/'5 
2) Reiner: Zvaluating abil~ty to recognize degrees of cause and 

effect relationships. Science Education. Febr.l950, 1~ 



wat handel oor die leerplan, was daar nog ~ aantal ander vrae 

ingesluit wat betrekking het op die algemene lewe. 

In die ondersoek word die graad van oorsaak en 

gevolg gemeet deur gebruik te rnaak van die letters D, I, en N. 

D = direkte oorsaak, I = indirekte oorsaak en N = geen oorsaak. 

Twee sinne word gegee en die proefpersone moes bepaal tot wat-

ter mate die eerste sin ~ oorsaak van die tweede is. ~ Kringe-

tjie word getrek om die regte letter. Hier volg ~ voorbeeld: 

l) Huddy water is poured through a filter// 

D.·.I.N. (i) The taste of the water changes. 

D.IJ~~(ii) Germs in the water are killed. 

'):~ .. I.N.(iii)The filter becomes covered with mud. 

2) 'r~·.I.N. (i) An iron bar 1s held in a strong flame// 

The iron bar gets red hot. 

3) D.:r:.N. (i) A cow eats grass.// The cow gi.ves milk 

Reiner het die beskouings van Dewey, Pearson, 

William James, Max Planck, A.Whitehead, R.H.Stetson en J.H.Bald-

win deeglik nagegaan en toe sy definisie van oorsaak en gevolg 

as volg saamgestel: 11 A cause and effect relationship exists 

between two spicific events, if the first always, except for 

errors of observation, is followed by the second in the same 

order of sequence. 111
) Met hierdie be grip van wa t oorss.ak en r>""· 

volg eintlik is, het Reiner sy toetsvrae opgestel. Sy gevolg-

trekkings kan as volg saamgevat word: 

l) Die puntetelling van albei groepe was bokant nul.(Die twee 

groepe is die twee groepe proefpersone wat getoets is na toe-

passing van die twee onderwysmetodes wat hy met mekaar vergelyk 

het.) Hierdie puntetelling bewys dus dat d1e vermoe om die drie 

grade van oorsaak-en gevolgverhoudings in algemene natuurwcL 

skap te herken, by st. 7 leerlinge bestaan. Hierdie vermoe be-

rus dus op vroeer skoal- en huiservarings. 

2) Al die proefpersone wat oefening gehad het in die analise va~ 

oorsaak- en gevolbverhoudings het hoer punte behaal wat bewys 

dat die leerling met oefening hierin beter kan presteer. 

l) Science 8ducation - Febr. 1950, 15. 
2) Science Education - Febr. 1950, 23. 
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3) Volgens die toetse bestaan da~r ~ lae korrelasieko~ffisi~nt 

tussen intelligensie en die vermoe om d~,e drie grade van oar-

saak- en gevolgverhoudings te onderskei. 
11 

••• intelligence and 

growth in the ability to recognise the three degrees of causalit~ 

indicates that this skill is probably a discrete one, and is 

not 1dentical with intelligence. It cannot be assumed that in-

telligent pupils will always surpass duller ones in this abili

ty.nl) 

Die vermoe om oorsa~k en gevolg te harken, berus 

dus nie uitsluitlik op intelligensie n1e, maar is afhanklik van 

die oefening wat leerlinge daarin gehad het. 

3· SAMEVATTING. 

Matteson en Kambly wou op grater skaal as die om-

vang van een skoal meet wat die leerling werklik weet van die 

algemene natuurwetenskap wat in die laerskool behandel is.Hul-

le het dan bevind dat die gemiddelde korrekte antwoorde slegs 

17% bedra. Daardie resultate is nie direk op hierdie ondersoek 

van toepassing nie, omdat die leerplanne teveel verskil. Dit is 

egter wel opmerklik dat die ondersoekers in geen deel van die 

leerplan kon vind dat die werk in die laerskool deeglik behan-

del 1s nie. 

Reiner wou vasstel of st.? leerlinge se vermoe c 

die graad van oorsaak- en gevolgverhoudings te onderskei verbe-

ter as hulle oefening kry in die analise daarvan. Hy bevind dan 

dat die proefpersone wel kan onderskei tussen oorsa~k en gevnl· 

en dat die groep wat oefening gehad het in die analise daarvan 

beter gepresteer het. Hy bevind ook da t die vermo~ or:~ te onder-

skei tussen oorsa2k- en gevolgverhoudings nie direk eweredig is 

met hulle intelligensie nie. Hierdie bevinding is vir ons van ~ 

lang omdat hier oak bepaal word of learlinge tussen oorsaak en 

gevolg kan onderskei. Sy proefpersone kan wel or.derskei en hier-

die vermoe verbeter mat oefening. 

Hierdie ondersoekers se bevindings raak my onder-

seek nie direk nie, maar lig slegs sekere aspekte da~rvan toe. 

----------------------
l) Science Education - Febr. 1950, 23. 
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HOOFSTUK II. 

EIE ONDERSOEK. 

1. Die Doel van hierdie Ondersoek. 

Daar is geen eksterne eksamen waarin leerlinge 

moet slaag voordat hulle kan toegelaat word tot die middelbare 

skoal nie. In die laerskool het die leerlinge een uur per week 

natuurkennis en ~ halfuur per week g~sondheidsleer wat behandel 

moet word volgens die voorgestelde leerplanne wat uitgereik word 

deur die Transvaalse Onderwysdepnrtement. Die doelstellings van 

die ondersoek kan aan die hand hiervan as volg gestel word: 

i) Bepaling van die stand van die kennis van natuurverskynsels 

by die leerling wanneer hy die middelbare skoolstadium bereik. 

Hierdie verskynsels le verspreid oor die vakke natuurkennis en 

gesondheidsleer. 

ii) Bepaling van die gra~d van die begrip van die parate kennis. 

iii)Bepaling van die mate waGrtoe die leerling bekend is met die 

algemene natuurwetenskaplike metode soos dit gevind word in die 

begrip van oorsaak en gevolg. 

iv) Verskaffing van ~ toets vir die standard 6~onderwyser in 

algemene natuurwetenskap om mettertyd te kan vasstel of die 

leerlinge se kennis van so ~ gehalte is dat dit as normaal 

beskou ka.n wo::.·d. 

v) Bepaling van die feite uit die leerpl~n vir die laerskool 

wat die leerlinge goed ken, sodat die onderwyser nan die begin 

van standard 6 weet wa~rby om nan te sluit in die behandeling 

van sy algemene natuurwetenskap. 

2. Analise van die Natuurkennis- en Gesondheidsleerleerplanne. 

Omdat die kennis van die nntuurverskynsels wat 

ons by die kind wil v~sstel bynn uitsluitlik gebaseer is op 

wat hy in die skoal in die vakke natuurkennis en gesondheidsleer 

geleer het, is dit noods&aklik dat so n teats by die voorgeskre

we inhoud van hierdie vakke sal moet aansluit. Dit ga~n hier dus 

nie slags ocr war. in die laaste studieJa:r vun die laerskool ge-
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leer word nie, maar oar die hele terrain van hierdie skoal. Die 

leerplanne vir die laerskool is konsentries saamgestel vir die 

• 
verskillende jare vanaf die grade tot en met st.5. Om dus n 

deeglike kennis te he van daardie beglnsels en feite wat die kinr 

aan die einde van sy laerskooljare behoort te ke~, is dit nood-

saaklik om ~ noukeurige ontleding te maak van die hale laer-

skoolleerplan in natuurkennis en gesondheidsleer. 

a) Do!.l!!_t!.llings !.&E.. Na.,!u.!:,r~tudie_i!J:.. di!. la!_rSk.£ol·~) 
Die oogmerke by die onderrig van natuurkennis in 

die laerskool word deur die Onderwysdepartement2 ) soos vole 

saamgevat: 

i. 11 Die doel van natuurstudie in ons laerskole moet 

hc.;-Jfsaaklik wees om die wa .. rnemingsvermoe op elke moontlike 

wyse te ontwikkel en te verskerp ten einde die kind met oop 

oe en ore die wereld in te stuur. 

ii. 11 Dwarsdeur die kursus is die behandeling V?.r: blom-

me belangrik •.•• Onderskeiding van geur moet aangewakker word ••. 

Versiering deur middel van blomme in dle huis en in die tuin 

moet aangemoedig word. Die estetlese sy van die kind se wese 

moet bearbei word, en wel op so 'n wyse da t fynheid van smaak 

noodwendig moat opduik. 

iii. 11 Die doel van hierdie vak moat verdar wees om die 

kind steeds meer in nuwe velde in te lei en hom daar te hou so~ 

lank dit nodig mag wees om hom te leer ondersoek, versamel, ver-

sorg, waardeer - om verknog te raak aan die wondere van die skep-

ping. 

iv. 11 Selfwerksaamheid is hier ~ vereiste. ~n gepn~~~ 

hiermee moet die geleentheid vir die kind geskep word tot uit-

beelding, tot uitlewing van die emosies wat by sy waarneming in 

hom ontstaan het. Sodoende word neigings vasgele wat tot onder 

soak en verklaring prikkel. 

v. 11 By hierdie springlewendige v.c.k moat gewaak word 

teGn meganiese behandeling. 

vi. 11 Dit ••• sal opgemerk word dat daar in die laer kle.o;' 

1) Die offisiele naam wat deur die Departement van Onderwys ge
bruik word is natuurstudie, maar in hierdie tesls sal 
natuurkennis gebruik word. 

,.,, u~~~"'c.of.c.1n<> l.,:>A~nlRnna vir 
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veral in die rigting van waarneming van die natuurverskynsels 

gestuur word, terwyl die skoal hom langsamarhand sal toele op 

die wetenskaplike verhLaring van sulke verskynsels • . 
vii. 11 In hierdie vak is die metode aanvanklik van 

meer belRng as die leerstof ••• By natuurstudie is dit nie so-

seer wat en hoeveel die kind ken nie, maar langs wetter weg hy 

aan sy kennis gekom het, en watter ervarings hy onderwyl belewe 

het. 

viii. 11 Na ;n mas sa fei tekennis moet hier nie gestrewe 

word nie. 

ix. 11 Derhalwe word aanbeveel dat die kind daartoe ge-

bring moet word om te versamel, te rangski~ te monteer, te ver-

tel en gevolgtrekkings te maak. Dis nie genoeg om maar net waar 

te neem nie." 

Samevattend kan dus net gestel word dat die laer-

skoal die kind moet leer om die natuurverskynsels waar te neem 

en wat veral van belang is, is die wyse waarop die waarnem1ng 

geskied. Dikwels word klem gele op die ervarings wat die kind 

by die waarneming beleef het. Die waarneming in die natuur moet 

dus ook subjaktief we8s. Die feite wat waargeneem word, moet ook 

weargegee kan word.Daar word gemeld dat dle skoal hom langsamer-

hand tot ~ grater mate sal toele op die wetenskaplike verklaring 

van sulke waarnemings. 

Die doelstellings van die Departement van Onder-

wys wat nie in hierdie ondersoek bestudeer kan word nie, 1s die 

volgende: 

1. Die emosies wat by die kind ontstaan het terwyl hy die waar-

neming van die natuurverskynsels gedoen het, d.w.s. sy subjek-

tiewe wa~rnemings. 

2. Selfwerksaamheid. 

3. Die ontwikkeling van die estetiese sy van die klnd. 

4. Die liefde wat die kind vir die wondere van die skepping ont-

wikkel het tydens dle wa~rneming van die natuurverskynsels. 

Die volgende doelstellings stem ooreen met die 

wat in hierdie ondersoek gestel word, en die resultate van die 

ondersoek sal dus ook aantoon tot watter mate hierdie doelstel-

lings voor oe gehou is by die onderrig van die vak in die laer-
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skoal. 

1. Waarneming van dle n~tuurverskynsels. 

2. Rangskikking van die waargenome natuurv~rskynsels. 

3. Weergawe van die verskynsels wat waargeneem is. 

4. V~rklaring van die waarnemings. 

5. Maak van gevolgtrekkings. 

6. Feitekennis, alhoewel d2t spesiaPl genoem is dat daar nie na 

~ massa feitekennis gestreef word nie. 

Met dle ondersoek word dus gemeet wat die kind weet van die 

waarnemings wat objektief gedoen is, maar nie die subjektiewe 

ervarings wat die kind ondervind het tydens waarneming van die 

natuurverskynsels nie. 

b) Di!;_ Le~r..E,lan,£e..:.. 

In die inleiding tot die leerplan vir 11 Natuurstu

die11 word gemeld dat die werkskema in elke klas voor;;,iening 

moet maak vir die bestudering van die plantelewe, dierelewe 

en natuurverskynsels en dat daar seisoenale aanpassing moet 

wees. Die Natuurkennisleerplan bestaan dus uit plantelewe, 

dierelewe en na tuurverskynsels wa t eintlik na tuur- en skeik,, ""rl"" 

is. 

Die konsentriese leergang maak in die afdeling 

plantelewa voorsiening vir die onderwerpe: 

i. Blomme. Die aanle en versorging van blomtuine. 

ii. Inhaemse en ujtheemse borne. Aanplanting van boom

soortc. Die nut van die borne. Klassifikasie van die borne in 

bladwisselende en nie-bladwisselendw soorte. Herkenning van 

borne aan blare, blomme, takke, bas, sade, bloeisels, worteJc-' ~ 

sels, vorm en geaardheid. 

iii. Grassoorte. Grasversamelings en die studie van 

weigrasse en grasperksoorte. 

iv. Giftige plante. Versameling en die studie van die 

groeiwyse van giftige plante. 

v. Plaasoeste. Die benaming en die verbouing van 

gra~nsoorte en peulplante. 

Die afdeling dierelewe word baie wyd gestel en 

~ groat keuse word gegee waaruit dle onderwyser die leerstof kan 



kies uit die Voorgestelda Leerplanne vir die Laerskool. Vir dme 

verskillende standerds word die voLgende gestel: 

St. II. Herkenning en algemane eienskappe van vo~ls en 

insekta en versamelings van kloue, bekke, nessles en eiers en 

ook die versamelings van skoenlappers. 

St.III. Algemene behandeling van een huisdier. 

St. iv. Lewensgewoontes, herkenning en aanpassing by die 

natuur van wilda diere soos roofdiere, bokke, die haas, rot, 

muis, reptiele soos slange en die skildpad. 

St. v. Maak eie keuse en bestudeer die lewensgeskiede

nis van een of meer van dle volgende waarvan ons las het by 

plante ofi in di~ huis: Sprinkaan, kakkerlak, termiet, mot, 

vismot, kalander, snuittor, miere, huisvlieg, vrugtevlizg en 

plantluise, skaal, spinnekop en bosluis. 

Die natuurverskynsals bestaRn uit natuurkunde 

en skeikunde en dek ook weer konsentries die volgende afdelings: 

i. Grand en klippe. 

ii. Lug en water. 

iii. Warmte. 

Na noukeurige ontleding van die learplan, blyk 

dit dat die leerlinge die feite wat hierna weergegee word, aan 

die einde van die laerskoolloopbaan behoort te ken. 

i.Plantelewe. 

l. Die verskillende dele van n blom moet herken kan word, d.w.s. 

die kroonblare, kelkblare, styl, stempel,meeldrade, helmknop, 

vrugbeginsel en stamper. 

2. Die bestuiwingsproses as die oorbring van die ryp stuifmeel 

na die ryp stempel van ~ blom. 

3. Faktore wat bestuiwing (hier veral kruisbestuiwing) aanhelp, 

soos insekte en natuurfaktore. 

4. Klassifikasie en herkenning van plante as Een- en Tweesaad

lobbiges. Herkenning veral aan sade, blare en wortels. 

5. Ontkieming van sade. Die vereistes vir ontkieming soos nattig

heid en warmte. 

6. Verskillende maniere van voortplanting by plante en wel deur 

middel van sade steggies, bolle en knolle. 

   13. 
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7. Die funksie van blare, nl. dat hulle onder sekere omstan-

dighede stysel kan vorm. 

8. Opgeloste voedsel bereik die stingels of takke en blare vanaf 

die wortels deur worteldruk en kapillarit~it. 

9. Klassifikas2e van borne in bladwisselende en nie-bladwisselen-

de soorte. 

lO.Vrugtebome word geklassifiseer volgens bloeisels en blara, 

nl. watter eerste uitkom. Hier word die klassifikasie ook ge-

doen volgens die soort· vrugte, nl. steen-, pit-, bessie- en 

sitrusvrugte en neute. 

ll.Onderskei tussen uitheemse en inheemse bome.Slegs die mees-

bekende borne van die omgewing word hiervolgans onderverdeel. 

l2.Grassoorte. Die mJesbek~nde grasperk- en weigrasse, moet 

dadelik herken kan word. 

l3.Die groan kleurstof in die blare van plante word bladgroen 

of chloroficl genoem • 

• Gedurende die dag gee planto deur hulle blare suurstof af en 

neem koolsuurgas op, en die teenoorgestelde gebeur gedurende die 

nag • 

• Plante wat in die danker groei se blare 2s geel. 

l6.Die verskil tussen een- en meerjarige plante. Slags die besbe-

nde soorte van die wat voorgeskryf is, moet onderskei kan word. 

l7.Die jaarringe van ~ boom dui sy ouderdom aan. 

l8.In woestynstreke tr2f 'n mens hoofsaaklik vetplante ac:.n. 

ii. Dierelewe. 

In hierdie afdeling is dit uiters moeilik om al-

gemene feite en kenmerke uit te soek wat alle leerlinge behoort 

te ken. Soos reeds gemeld, bestaan die bestudering van die diere-

lewe uit die herkenning van soorte huisdiere, wildediere,insekte 

en plaa. Benewens hierdie herkenning van die soort dier, word ~ 

studie van sy lewensgewoontes en sy aanpass2ng by natuurtoestan-

de gemaak. Die fei t da t een of twee diersoorte ui t 'n groot a;:ntnl 

uitgekies mag word, bemoeilik die keuse van besondere feite nog 
ons 

meer. Hier sal onsjmaar net tot algemene feite beperk. 

l. ~ Insek het ses bene. 

2. ~ Spinnekop het agt bene. 
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3. lluskiete 18 eiers in staande water, terwyl vlie§ in ou mis

hope en sprinkane in sandgrond eiers 1~. 

4. Die beste manier van bestryding van insekte is om die broei

plekke te vernietig. 

5. Die volwasse vlieg kan onder gunstige omstandighede tot vyf 

maande lank leef. 

iii. Natuurverskynsels. 

Onder hierdie afdeling word die element~re natuur

en skeikunde behandel, maar d1e werk bestaan hoofsaaklik uit 

natuurkunde. 

A. Water. 

1. Water is 'n samestelling of verbinding van waterstof en suur-

stof. 

2. Water kern in drie toestande voor: ys, water en waterdamp. 

~· Kookpunt van water by seevlak is l00°C of 212°F. 

4. Die vriespunt van water is 0°C of 32°F. 

5. Die verskillende bronne van water. 

6. Water as oplosmiddel. Onderskei tussen oplos en smelt. 

7. Onsuiwerhede in water gee a2n water sekere e~enskappe soos 

bv. hardheid. 

8. Suiwer1ng van water deur: (a) Filtrasie, (b) Distillasie en 

(c) Kook of sterilisasie. 

9. As gevolg van kapillariteit beweeg water deur d1e grond. 

B. Warmte. 

1. Warmte is ~ vorm van energie. Dit is geen materie nie en het 

derhalwe geen gewig of volume nie. 

2. Die bronne van warmte. 

3. Voortplanting van warmte deur geleiding, stroming en straling. 

4. Geleiding van warmte vind plaas in vaste stowwe en in baie 

geringe mate in vloeistowwe en gasse. Stroming van warmte 

vind plaas in vloeistowwe en gasse en straling van warmte 

vind plaas sender die hulp van materie. 

5. Temperatuur is die warmtegraad van 'n stof. 

6. 'n Termometer word gebruik om die temperatuur van n stof mee 

te meet. 

?. TI Mens se temperatuur word gemeet met TI kliniese termometer 
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of koorspennetjie. 

8. Die temperatuur van n gesonde mens is 98.4°F of 36.9°C. 

9. Warmte laat meterie uitsit in volume. 

lO.Warmte laat •n stof van toestand verander. Onderske3 duidelik 

tussen smelt en oplos. 

ll.Toepassings en voorkomings van geleiding en stroming van 

warmte in stowwe. So vind ons die voorkoming van geleiding van 

warmte deur die houthandvatsel van ~ strykyster en die toepas

sing van stroming in die santrale warmwaterstelsel. 

c.~ 

1. Lug is materie en besit dus gewig en volume. 

2. Lug is •n mengsel van die gasse stikstof, suurstof, koolsuur

gas en waterdamp. 

3. ~Mens asem suurstof in en koolsuurgas uit.(Die mens asem 

natuurlik al die gasse in die atmosfeer in, maar hierdie gasse 

neem deel aan die asemhalingsproses.) 

4. Stikstof verdun die lug. 

5. Suurstof onderhou verbranding. 

6. Suurstof laat metale soos yster roes. 

7. Koolsuurgas maak kalkwater melkerig. Hierdie toets vir kool

suurgas word prakties u1tgevoer. 

8. Warm lug sit uit, word dus ligter as ~n gelyke volume koue 

lug en styg op. 

9. Ventilasie in ~ vertrek berus op hierdie beginsels. Hier word 

natuurlike ventilasie bedoel. 

lO.Droe-ys is koolstofdioksied. 

iv. Gesondheidsleer. 

Die leerplan vir die laer standerds tot en met 

st. 3 bestaan uit die behandeling van persoonlike gesondheids

gewoontes, gesondheid van die gemeenskap en veiligheid-eerste. 

Vir sts. 4 en 5 word ~ elementlre kennis van die fisiologie 

waarop die reels van persoonlike gesondheid gebaseer is, vereis. 

Hierdie fisiologie bestaan uit ~ elementlre behandeling van die 

volgende: 

i. Voedsel en voedingstowwe. 

ii.Die stelsels van dme liggaam en hulle werking. 
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a) Die geraamte en spiere. 

b) Die senustelsel. 

c) Die bloedsomloop. 

d) Asemhaling en die huid. 

e) Spysvertering. 

f) Uitskeiding van afvalstowwe. 

iii.Parasiete en siektes. Kieme as die oorsaak van siektes.Die 

voorkoming van die verspreiding van siektes. Algemene feite 

in verband met maniare van voorkoming van malaria, bosluis

koors en bilharzia. Na ontleding van bogenoemde voorgeskrewe 

werk behoort leerlinge aan die einde van die laerskooltydperk 

die volgende feite te ken: 

1. Die liggaam het die voedsels koolhidrate, eiwitt~ en vette 

nodig, asook die vitamines, minerale soute en water. 

2. Die voedsels koolhidrate, vet~e en eiwit~e moet eers vateer 

word voordat dit deur die liggaam gebruik kan word. 

3. Vertering van stysel begin in die mond en word in die dun

derm voltooi. 

4. Vertering van eiwitte begin in die maag en word in die 

dunderm voltooi. 

5. Verteerde voedsel word uit die dunderm in die bloed opgeneem. 

6. Suiker word in die lewer gestoor totdat die liggaam dit 

nodig het. 

7. Slagare neem bloed van die hart af weg. 

8. Are bring bloed vanuit die liggaam na die hart terug. 

9. In die longe word koolsuurgas uit die bloed afgegee en suur

stof in die bloed opgeneem. 

lO.Die omgekeerde van bogenoemde gaswisseling vind in die weef

sels plaas. 

ll.Rooibloedliggaampies vervoer suurstof in die bloed. 

12.Witbloedliggaampies bestry siektekieme. 

13.~ Dwarsdeursnit-tekening van die hart met die verskillende 

kamers en die bloedbuise moet herken kan word. 

14.1n Dwarsdeursnit-tekening van die spysverteringstelsel met 

die vernaamste verteringsorgane moet herken kan word. 

Met hierdie feite as agtergrong is die toetse 

opgestel. 
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3. Samestelling van die toetse. 

Die moontlikheid om te raai moet saver as wat 

enigsins moontlik is, in hierdie toets uitgeskakel word;daarom 

moet die tipe vrae wat die kind ~ redelike groat geleentheid 

da~rtoe gee, vermy word. Die volgende is die tipe vrae wat 

gebruik is: 

i. Self formulering van antwoorde.Hier word aan die l3erling 

die geleentheid gegee om sy eie antwword te formuleer. Om daar-

d1e rede sal hier eerder die begrip as die besondere bewoording 

gekorrigeer word. Die vrae is so gestel dat in die meeste geval-

le 'n enkele woord voldoende is as antwoord. 

ii.Herkenningstipe vrae. Hierdie vrae bestaan uit veelvuldige 

keuse-toetse. Die korrekte antwoord moet tussen drie of vier 

moontlike antwoorde uitgesoek word. Slegs die syfer voor die 

korrekte woord moet op die oop spasie aan die end van die lyn 

ingevul word. Aangesien die korrekte antwoord herken moet word 

u1t drie of vier moontlike antwoorde, word d1e moontlikheid van 

raai grootliks uitgeskakel. 

iii.Voltooingstoetse. Met hierdie tipe vrae word getoets of die 

leerlinge sekere wetenskaplike begrippe werklik verstaan. Die 

regte antwoord moet dus ook bier gekies word uit ~ p~ar moontlike 

antwoorde, wat in hierdie geval meer as net n woord is. 

iv.SiDonieme. Met hierdie tipe vr&ag word nogeens getoets of 

die leerlinge sekere feite verstaan, Die regte antwoord meet 

tussen ~ groot aantal uitgesoek word. 

v. Herkenning van tekeninge, Die tek~ning sowel as die ant-

woorde word voorsien en die leerlinge meet die regte naam by 

die onderdeel van die teken~ng plaas, 

Al die leerstof van die natuurkennis- en gesond-

heidsleerleerplanne dien as agtergrond vir hierdie toets. Die 

toetsbare feite en natuurwetenskaplike begrippe2 ) is uit die 

1) Kyk Bylae II vir 'n vooebeeld van di.e vrae. 
2) Kyk bl. 12- 13 van hierd1e tesis. 
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hele laerskoolleerplan gene0m, wat konsentries saamgestel is. 

Die natuurkennis is yerdeel in twea afsonderlike 

afdelings. Onder nntuur- en skeikunde is die natuurverskynsels 

van d1e Voorgestelde Leerplan vervat. Die plantelewe en diere-

lewe is saamgevat onder die opskrif biologie omdat die biola-

giese natuurwetenskappe (plantkunde en dierkunde) &an die middel-

bare skoal ook as biologie bekend staan. Gesondheidsleer is as 

n aparte afdeling behou omdat gesondheidslear nog as vak aan 

die middelbare skoal bestaDn. Algemene feite wat ontleen is 

Dan hierdie leerplanne sowel as aan die alledaagse lewe, is op-

geneem om te bepaal of die leerlinge kan onderskei tussen cor-

saak en gevolg. Die 150 toetsitems bestaan dus uit die afde-

lings: 

i) Natuur- en skeilmnde. 

ii) Biologie. 

iii) Gesondheidsleer. 

iv) Bepaling van d1e verakil tusaen oorsaak en gevolg. 

Zlkeen van hierd1e afdelings leerstof is onder-

vardeel in vyf verskillende toetsafdelings. Die rede vir hierdie 

wye onderverdeling is omdat daar vyf verskillende tipes vrae 

gebruik is, Elke tipe vraag meet 'n ander aspek van d1e kind 

se kennis soos op die vorige bladsy verduidelik. Die afdelings 

natuur- en skeikunda, biologie en gesondhei~sleor is saver as 

moontlik eners behandel en daarom is die toetsitems oor elke 

afdeling verdeel tussen d1e afdelings waarin d1e tipes vrae 

vervat is. Die verdeling is as volg gedoen: 

Tabel I. 

Verdeling van die voorgeskrewe werk in toetsafdelings en toetsitems. 
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Die natuur- en skeikundevrc1e is deur die toets versprei omdat 

die verdeling van die items volgens die tipe vra&z gedoen is. 

Dieselfde is gedoen met dle biologie en met die gesondbeids

leer met die gevolg dat die onderwerpe eners behandel is ten 

opsigte van die tipes vrae. 

Die afdelings A, ~~ en C besta~n u1t vrae waarop 

die antwoorde self geformuleer moet word. Aangesien dit die 

vrye reaksie-tipe vrav.g is, is die moontlikbeid hier dat die 

ppe. wel die antwoorde v&n sol'!llllige vrae ken, m~~ar dit nie dadelik 

kan gee nie. Om hierdie rede is party van die vrae berbaal in 

die meervoudige keuse vrae, waar die koFrekte antwoord saam 

met twee of drie ander moontlikbede verstrek word. W&ar die 

antwoord die kind miskien ontgaan het, sal die regte antwoord 

waarskynlik herken word sodra die kind dit sien. Die idee bier-

van is nie om die ppe. te help nie. As n sekere vraag se ant-

woord nie verstrek kan word nie, gaan die onderwyser aan die 

middelbare skool aanneem dat daardie feit beeltemal onbekend 

is. As die leerling die antwoord egter herken sodra die onder

wyser di t no em, sal 'n aansionlike hoeveelbeid werk waarskynlik 

onnodig gedoen word, want elke feit vloei voort uit ~ betrek

like gr.)ot boeveelbeid werk wa t vooraf bebandel moes word. In 

hierdie toets wil ons bepaal of daar wel gevalle voorkom, dat 

leerlinge die antwoorde nie onmiddellik kan verstrek nie, maar 

dat dit tog by bulle bekend is, en hulle dit herken sodra bulle 

dit sien. 

Die afdelings D, E, F, en G bestaan uit meer

voudige-keuse-tipe vrae. Afdeling H is van dieselfde soort, maar 

bier word tot n groot mate getoets of die leerlinge die begrip

pe verstaan. Afdeling I meet of die ppe. die verskil tussen oor

sa&k en gevolg goed kan onderske1. Voorbeelde vir bierdie vrae 

is uit die natuur geneem, meer uit die alledaagse lewe as uit 

n besondere deel van die voorgeskrewe werk. By afdeling J word 

omskrywings van sekere begrippe gege~, terwyl die begrippe of 

woorde self deurmekaar onderaan die bladsy voorsien word. Die 

regte woord moet dan teenoor die oruskrywing daarvan ingevul word. 

By afdeling K word die tekening van ~ blom gegee en die name 

van die dele wat op die regte plekke ingevul moes word. 
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Afdeling L is die tekenifig van die spysvertaringskanaal van die 

mens. Ook hier moet die regte name wat weer voorsien word, teen

oar die regte organe ingevul word, Afdeling N is twee termometers 

wat teenoor mekaar gestel word. Dieselfde temperatuur moet dan 

op die Celsius- en Fahrenheittermometers ingevul word. 

4. Toediening van die toets. 

Aangesien hierdie toets die stand van die kennis 

vah natuurverskynsels by die kind wil bepaal as hy die middel

bare skoolstadium bereik, kan die toets slegs toegedien word 

aan die einde van die jaar waQrop die kind die laerskool ver

laat of aan die begin van die jaar waarin die kind tot die mid

delbare skool toetree. Aan die middelbare skool is daar meer 

leerlinge per skool in standerd 6 as wat daar in die laerskool 

leerlinge in standerd 5 is, mat die gevolg dat die toediening 

van die toetse aan die middelbare skool administratief baie 

makliker is as aan die laerskool. Die toetse is dan ook a,; n die 

begin van 1956 toegedien by 'n po.ar middelbare skole :u:,n die Rand. 

Die toetse is afgeneem voordat die leerlinge nuwe werk in natuur

wetenskap gele~r het aan die middelbare skoal. Die voorskrifte 1 ) 

is aan die pns. gegee sodat die toetse orals onder identiese 

toestande afgeneem kon word. Die ppe. het in al die gevalle die 

toetse binne lt uur voltooi. 

(a) .Qi~ .!:,r.2.e.f.n~m~r£_• 

Die toetse is afgeneem by agt Afrikaansmedium 

middelbare skole aan die Rand. Omdat dit vir my onmoontlik was 

om die toetse by al die skole self af te neem, was daar agt ver

skillende proefnemers. By een skool het ek die toetse self afge

neem. In al die ander gevalle het die hoofde van die skole op

getree as proefnemers. In al die gevalle het ek die hoofde van 

die skole persoonlik gespreek en al die 1nstruksies in besonder

hede aan hulle verduidelik. 

(b) Di!:_ Pr.2,efper~o!!.e..:.. 

Die leerlinge w~t getoets kon word, kon alleen 

sulkes wees, wat op normale wyse d1e laerskool deurloop het. 

--------------·-----·-
l) Kyk Bylae I. 
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Geen aanpassingsklas-L:=erlinge is getoets nis, omdc. t hulle 'in 

die meeste gevalle op grond van leeftyd oorgeplaas is en dus 

nie in standerd 5 geslaag hat nie. Leerlinge wat v2r 'n tweede 

jaar in standerd 6 is, is ook nie getoets nie, omdat hulle 

reeds Algemene Natuurwetenskap as vak aan die middelbare skool 

gehad het. Uit die totale aantal l~erlinge wat getoets is, is 

die verspreiding soos volg: 

Tabel II. 

'fa bel III. 

~sentasie proefpersone in elke leeftydsg_r_o!'...P• 

Leeft d(j~ .....__ __ ... Persentasie ~. 

12 

13 

14 

15 

7.2 

59.8 

.6 

l 2.9 
-... ~-- ----·-----.. ·---- --·· J 

Byna 60% van die totale aantal proefpersone is dus jaar 

oud. Hieruit blyk dit dat die normale leeftyd v2r die standerd 6 

leerling by die aanvang van die kursus 13 ja~r is. Die twaalf

jariges het waarskynlik te vroag in die skool gekom1 ) of is 

versnel. Dia veertienjariges het wa~rskynlik te laat in die 

skoal gekom of is vertraag. Dit sal waarskynlik ook die geval 

wees met die vyftienjariges dat hulle of laat in die skoal 

gekom het of vertraag is. 

In die toets het daar per ongeluk d2e volc;ende 

foute ingesluip: 

i) In afdeling J 1 op bladsy 6, moet die eerste sin as volg lees: 

TI Hrer"diest":"61eerlingeisnoi lliadfe-groepwat as 5-jari"ges 
tot die laerskool toe elaat is nia. 
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Waterdamp wat gekondenseer is ..••. 11 dnmp" is hier uitg.:::lnat. 

In die a&nvullende instruks1es J wat ek met die toetse saamge-

neem het, het ek die aandag hierop gevestig en pns. gevra om 

die ppe. die fout te laat korrigeer. 

ii) In afdeling L op bladsy 7 is vir orgaan Nr.9 verkeerdelik 

11 milt 11 ingetik, terwyl dit 11 alvleisklier 11 behoort te we;;;s. Hier-

die fout hat ek nie laat herstel nie. In plek daarvan het ek 

die syfer na 11milt" liewers nie gekorrigeer nie, met die gevolg 

dat daardie afdeling uit 9 in plaas van uit ~ totaal van 10 

getel het. 

In die laerskool is korrekte natuurwetenskaplike 

banamings en skryfwyses nie altyd moontlik nie en ook nie nodig 

nie. Die gevolg hiervan j_s da t somm.ige van die vrae na tuurkun-

dig nie heeltemal korrek gestel is nie, m~~r ek het dit so ge-

stel dat die ppe. die vrne volgens die algemene spreektanl sou 

verstaan. Die belangrikste voorbeelde daarvan is die volgende: 

Vraag A-ll: Watter gas in die lug asem 'n mens in? 

Die mens asem natuurlik al die gasse in die atmosfear in, maar 

die vraag wil suurstof a2 antwoord h§, die gas wat nodig is vir 

die varbro.ndingsprosessa in die lig;jaam. Die vraug is reg ver-

staan deur die ppe., want hulle het dit goed beantwoord. 74% 

van die ppe. het die korrekte antwoord ingevul. 

Vraag D-1: Die wyse waarop die vraag gestel is, 

mag miskien a~nleiding gee tot die antwoord. 50 % van die ppe. 

het geantwoord dat water besta&n uit suurstof en waterstof. 

Aangesien dit die samestelling van water is wat gevra is, kon 

die ppe. waterstof miskien makliker uitsfuek. 

Vraag G-8: Die maksimum leeftyd vnn d1e volwasse 

vlieg in koel weer is ongeveer vyf maande. In warmer dele is die 

normale leeftyd van die vlieg ~ paer wake. As untwoord het ek 

hier geneem die m~ksimum leeftyd van vyf maande, a~ngesien die 

vlieg oorwint~r. 

Vraag K-5: By die tekening van die blom wys die 

pyltjie in die geval aintlik na dia styl, terwyl die antwoord 

wat voorsicn word die stamper is. In hierdie geval sou dit mis-

- L')"A'y'KBYI'aet:- - - - - - -- - -- - - - - --



kien beter gewees het as ek nie die vrugb2ginsel, wat ~ onderdeel 

van die stamper is, gevra bet nie. So nie, sou dit miskien 

beter gewees het as ek 11 styl11 in plek van 11 stamper1l gegee: het. 

Soos dit is het die pp~. die vra2g egter goed verstaan, want 

56% het aldie dele v~n dld blom korrek beantwoord. 

Vraag J-2: Suiwer natuurkundig is ryp nie dou 

wat verys het nie, want die toestande waaronder dit vorm, 

verskil. As gevolg van die groat ooreenkoms in die wyse van 

vorming van dou en ryp, het ek as omskrywing geneem dat ryp 

dou . is wat verys h0t. Van die laerskoolkind kan verwag word 

om die ooreenkoms te ken, maar nie d~e verskil nie. 

5. Resultate behaal deu~ die Proefpersone. 

Nadat al die toetsantwoorde terug ontvang is, is 

hulle nagesien en die korrekte antwoorde is tot persentasies 

herlei. In tabel IV verskyn daar 'n opsomming van die resultate 

wat tot persentasies verwerk is. 

'rabel IV. 

Vergelyking van die toe~~Erestasies_tussen geslagte ~ leeftydsgroepe. 

"-

Leeftyd 12 

Skei- s 45 
nat. M 39 

-- !-----~· 
Biolo- s 54 
gie. M 53 

Ges.- s 42 

leer. M 39 

Oorsaak/S I 60 
Gevolg. M, 65 

To- s 1 47 
1 taal. 1'1! 44 

l 

-
13 

~~ 

43 
36 

!-----·--~ 

56 
50 

46 

37 

6!+ 

I 55 .. __ .. ______ 
l 

I 
48 

'fotaal 14 15 Gemid~d ~~-:~--- T 
S en H. 

------+-------~--------;---------
40 

35 

52 
48 

38 

51 

Al die proefpersone se prestasies is bokant nul. 

Die hoogste prestasie wat deur een proefpersoon in die hele 

toets behaal is, was 86.7 % Die gemiddelde prestasie wat deur 

die hele getoetste groep behaal is, was 43 % soos die tabel 

aandui. 
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By die beskouing van die resultate is dit op-

vallend dat die seuns se prestasies in elke l~eftydssroep hoer 

is as die van die meisies. Oenskynlik presteer seuns dus beter 

as meisies in natuurwetenskaplike vrae. Voordat so 'n bewering 

egter gemaak kan wor~, moet bepaal word of die verskille tussen 

die geslagte se prestasies toevallig of reael is~) Die verskille 

word tot 'n groter noukeurigheidsgraad bepaal en op 'n 95 % basis 

is die verskillo tussen die prestasies reeel (+) of toevallig(-) 

soos tabel V aandui. 

Tabel V. 

Aanduiding van Reeele (+) en Toevallige (-) verskille tussen 

Prestasies • 

.. ·~---~.-------'"- ---·-·----·· 
Prestasie Skei- Biolo- Ges.- Oorsaa k/ Totaal. 
Verskille by: Nat. gie. leer. Gevolg. 

--------~~-- -- ~-· .... 

12jr.S/M. + - - -
--·· ~·- -- '---·· --.-- ---

13jr.S/M. + + + + + 
-------~· -- ....... -·-

14jr.S/J.1. + + + + + 

·- ------- !---. ~---··-
. .. --. -····· 

15jr.S/M. - + - -. r--------- :----- -···-----

13/14jr.S. I 
I 

+ + 

I 
+ + 

13/14jr.M. 
! 

i + ' + + + . 
• '-~· _+ ____ , 

1 + l . ' 
--~.....,;-~-..... -~ .... 1 

Die resultaat van hierdie bewerkings toon dat 

by die groat groepe, d.w.s. die 13- en 14jariges, die verskil-

le tussen die seuns en die meisies se prestasies reeel is. Die 

seuns het hier werklik beter geprestedr as die meisies. By die 

12jarige en die 15jarige groepe is d~~r toevallige verskille. 

Dit is nou heel opmerklik dat hierdie groepe maar baie klein 

is nl. 7.2 % en 2.9 % van die hele toetsgroep respektiewelik. 

Waar die verskille tussen die seuns en die meisies se prestasies 

hier toevallig is, word daardie toevallige verskille na alle 

waarskynlikheid verkry deurdat die a~ntal proefpersone te klein 

is. 

1) Kyk Bylae III vir die formule wat gebruik is by die bepaling 

van die reeelheid van die verskille tussen die prestasies. 
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Hierdie ondersoek bevestig nogeans wat alreeds 

d .k 1 t b . l) 1 ~ we s van evor~ ew~s ~s, n • d~t seuns beter presteer in 

natuurwetenskaplike vakke as die meisies. 

Die 13jarige seuns presteer beter as die 14jarige 

seuns en die 13jarige meisies prestcer ook beter as die 14jarige 

meisies. Die 13jarige groep tel 60 % van die totale aantal proef-

persone terwyl die 14jarige groep m2~r net 30 % van die totale 

aantal proefpersone uitmaaK. Dertien jaar is die normale leeftyd 

vir die kind in standerd 6 wat op sesjarige leeftyd in die 

skool gekom het. Nou is d~t baie opmerklik dat die 13jarige 

seuns sowel as meisies beter presteer es hulle 14jarige maats 

in dieselfde standard. Die 13jariges was werklik ook beter in 

staat om die verskil tussen oorsaak en gevolg te harken as die 

14jariges. Die rypheid wat daarvoor nodig is, is dus ook nie 

direk afhanklik van die leeftyd nie. Die faktore wat die ver-

traging van ~ jaar by die 14jariges veroorsaak het, is dus 

waarskynlik ook verantwoordelik daarvoor dat die 14jariges 

minder daartoe in staat is om die verskil tussen oorsaak en 

gevolg te onderskei as die l3jariges. 

(b) Prestasies in natuur- en skeikunde. 

Die toets bevat 60 vrae in natuur- en skeikunde. 

Hierdie vrae is verdedl in die afdelings A, D, H, J 1 en N. 

Die leerstof is nie so ingedeel dat verskillendo gedeeltes 

van die leerplan in verskillende toetsafdelings ingesluit is 

nie. Daar kan dus hier nie tot aparte gevolgtrekkings gekom 

word ten opsigte van elke afdeling se resultate nie.Dit is 

trouens ook nie nodig nie, omdat die verskillende afdeiings van 

die vak nie baie duidelik onderskei kan word in hierdie stadium 

van die skoolwerk nie. Die natuur- ~n skeikunde sal as geheel 

beskou word. 

1) Coetzee: Inleiding tot die Algemene ·reoretiese Opvoedkunde, 396. 



27. 

Tabe1 VI. 

Prestasies in natuur- en sk0ikundc{persentasies). 

Afde1ins: Item Seuns Heisies Totaa1. 

A. 1 64 52 58 

2 50 25 37 

3 36 23 29 

4 58 54 56 

5 6o 54 57 

6 34 20 27 

7 11 9 10 

8 9 3 6 

9 4o 30 35 

10 9 5 7 

11 78 70 74 

12 16 14 15 

13 17 9 13 

14 53 39 46 

15 30 24 27 

16 58 42 50 

17 83 81 82 

18 45 37 41 

19 32 30 31 

20 32 23 ...lQ_ 

Gemidde1d 41 31 36 
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•rabe1 VI (vervo1g). 

Prestasies in natuur- en skaikunde ( persen tnsies .. !_) 

':'de1ing Item Seuns Meisies Totaa1. ----
D 1 50 50 50 

2 72 58 65 

3 76 66 71 

4. 63 53 58 

5 36 36 36 

6 20 16 18 

7 28 24 26 

8 67 59 63 

9 39 31 35 

10 53 43 43 

11 94 88 91 

12 72 68 70 

13 22 20 21 

14 66 66 66 

15 ...2±.... ..2L _l.L_ 

emidde1d 53 47 50 

H l 65 55 6o 

2 84 68 76 

3 6 6 6 

4 26 22 24 

5 43 29 36 

6 44 32 38 

7 13 15 14 

8 86 78 32 

9 e1 77 79 

10 _n_ ....§2_ 68 

3emidde1d 52 45 48 
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Tabel VI (vervol5:) 

2restasies in natuur- en skeikunde (persentasies). 

'fdeling Item Seuns Meisies TotaCJ.l. 

Jl l 12 12 12 

2 48 40 44 

3 21 13 17 

4 43 29 36 

5 41 31 36 

6 27 19 23 

7 16 10 13 

8 8 6 7 

9 34 18 26 

10 ...2d._ .J..2_ _E._ 

Gemiddeld: 29 20 24 

l 14 4 9 

2 3 l 2 

3 21 7 14 

4 24 10 17 

5 12 4 8 

Gemiddeld: 15 5 10. 

Antwoorde op die vrae. 

Afd. A 1,2: 58% van die ppe. weet dnt die naam van die instru-

ment waarmee temperatuur gemdet word, ~ termometer is, t~rwyl 

slegs 37 % van hulle weet dat daar kwik in die termometer is. 

Dit beteken dat ongeveer 64 % van die ppe. wat we~t wat ~ 

~ermometer is, ook weet dat daar kwik in die termometer is. 

3: Die tempera~uur van~ gesonde mens is 98.4°F of 

36. 9°C. Slags 29 ~f van die ppe. kon ecn van hierdie twee fei te 

gee. ~nige van die twee feite kon gegee word, aangesien slegs 

die temperatuur gevra was. Dit is baie opmerklik dat die presta-

'ie soveel swakker is by Afd. N vraag 2 en 3.By die vrae moes 

lie temperatuur van ~ gesonde mens op die sketse van die 

Celsius-en Fahrenheittermometers ingevul word. Hierin is slags 

2% en 14% respektiewelik behaal. Dit lyk dus werklik of die ppe. 

se begrip van die termometer baie gebrekkig is, want minder as 
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dia helfte van die wat die tc.:mperatuur van n g~.sonde mans ken, 

is in staat om die temperatuur op ··n skets van die termometer 

-in te vul. Die: ppe. ~s blykbaar baie swokker bekend met die 

velsius- as met di~ Fahrenheittermometer. 

Afd.A 4: Slegs 56% van die ppe. kon sA dat kerswas by ver

hitting smelt. Vraag ll van Afd. D se antwoord is dieselfde. 

Dit is dus bai~ treffend dat 91% van die ppe. hierdie vraag 

korrek beantwoord het. Baie mecr van hulle was dus in staat om 

die regte antwoord te herken as wat dit direk geweet het. Die 

ppe. is dus goed bekend met die begrip
11

smelttl wat die toestands-

verandering is wat ~ vaste stof by verhitting ondergaan. 

5:Die manier waarop die son se warmte na die aarde 

1oortgep1ant word• word straling genoem. 57% van die ppe. het 

hierdie antwoord korrek, alhoewel dit onwaarskynlik is of so 

: groat persentasie van die ppe. ook v~n straling melding sou 

me.ak as daar sprake was vnn 'n ander bran van hitta, want som-

~ige van hulle het gese die son se warmte bereik die aarde 

~=ur 11strale". Hierdie idee dat die sonstrale die warmte 

11 oordra 11 is blykbaar in baie gevalle sterker as die begrip dat 

straling die voortplanting van warmte sander die hulp van ~ 

stoflike medium is. 

6: Die kookpunt van water is l00°C of 212°F. 27% van 

die ppe. het hierdie vraag korrek beantwoord. In Afd.N is as 

voorbeeld geged dat die kookpunt van skoon wecter l00°C is, en 

die temperatuur in grade F gevra. Net 9% van die ppe. het die 

antwoord reg. In Afd.H vra~g 7 word weer die kookpunt as l00°C 

gegee, maar die antwoord moes aandui dat d~t slegs die kookpunt 

;an skoon water by die see is. Net 14% het die vraag reg beantw 

woord. Ten spyte van die verskillende aanduidings wat verder in 

n die toets voorkom, weet maav net 27% wat die kookpunt van 

water is. Met hierdia feit is die ppe. dus baie swak bekend. 

7 D. · t ~t-r · 0°~ of 32°F. Slegs : ~e vr~espun van wQ ~ ~s v 

!?; van die ppe. het die vraag korrGk beantwoord. In Afd. N 

vraag 4 kon 17)0 van die ppe. se dat skoon wc:.ter by 0°C vries, 

en in vrang N-5 kon maar 8:;.. se dat skoon water by 32°F vries. 

Die vriespunt van water is dus bai~ swak bekend. 
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Afd.A 8: Si~ktekieme knn daur hit&e doodg~m~~k word. Net 

6% van die ppA. weet da die proses sterilisnsie genoem word. 

9: Hier is e~n bron van warmte gevra. Die ppe. het 

die vraag ook maar swak beantwoord, went net 35% van hulle 

kon een van die bronne van warmte noem. Die ppe. is wa~rskyn

lik slegter bekend met die begrip 11 bron van warmte" as met die 

algemene be grip da t 'n mens deur die son of vuur varwarm word. 

Uit die antwoorde wat gege~ is, het ek die indruk gekry dat 

die ppe. nie baie goed bekend is met die begrip 
11

bron van 

warmte" nie. 

10: Warmte word in n vaste stof deur geleiding 

voortgeplant. 7% van die ppe. het die vraag reg beantwoord. In 

vraag D-9 word gevra of dit deur straling, stroming of gelei

ding is wat warmte in ~ vaste stof voortgeplant word, en 

hier kon 35% van did ppe. die vraag korrek beantwoord. Dit is 

opmerklik dat soveel meer ppe. die regte manier van voortplan

ting van wnrmte kon herken, toa hulle voor die keuse van die 

drie moontlikhede gestel word. 

11: Die mens asem suurstof in. Die ppe. ken die fe~t 

goed want 74% van hulle het die vraag korrek beantwoord, 

12: Stikstof is die gas wat in die grootste hoeve,;l

heid per volume in die atmosfeer voorkom. Die ppe. ken die 

feit maar baie swak, want net 15% het die vraag reg beantwoord. 

13: Net 13% van die ppe. weet dat droe-ys soliede 

koolsuurgas is. 

14: Suurstof onderhou varbranding. n Redelike groat 

aantal, nl. 46% , van die ppe. weet dat suurstof nodig is vir 

~ vuur om aan te hou met brand. 

15: Die gas wat helder kalkwater melkerig of wit laat 

word, is koolsuurgas. Net 279~ kon die vracg reg beantwoord, ter

wyl 66% we.:lt dat kalkwater nodig is om te bawys dat 'n sekere 

gas koolsuurgas is, soos vraag D-14 beantwoord is. Dit kom voor 

asof minder as die helfte van die ppe. wat weet dat kalkwater 

gebruik word om te toets vir koolsuurgas, wel die effek van die 

koolsuurgas op die kalkwater gesien het, anders sou meer van 

hulle waarskynlik onthou het dat die kalkwater wit word. 

16: Water in die vas te toes -cand is ys. 50~b van die ppe. 
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het die vraat reg beantwoord, Hulle weet dus dat ~ stof in ver-

skillende toestande voorkom. 

17: Water wat in die son staan, verdamp. Met hierdie 

begrip van verdamping is die ppe. geed bekend, want 82% van 

hulle het die vraag reg beantwoord. Net 71% weet egter dat 

warmte water in damp verander. Die begrip verdamping van water 

is dus geed bekend. Dit is by vraag D-3 wa~r ingevul meet word 

dat warmte water verander in waterdamp. 

18: 41% van die ppe. weet dat suiker 11 oplos11 in water. 

Daar was egter ~ groot aantal wat ges8 het dat die su1ker in 

die water smelt. 

19 & 20: 31% van die ppe. weet dat water waarin seep 

moeilik skuim, harde water, en water wa~rin seep maklik skuim, 

sagte water genoem word. 36% van die ppe. het vraag D-5 reg 

beantwoord, nl. dat harde water, water is waarin seep sleg 

skuim. 

Hier kan slegs weer genoem word dat die pres-

tasie in hierdie afdeling 36% was, terwyl d1e hele prestasle 

in die natuur- en skeikunde al'deling 38% en~aie toets as ge-
J'' 

heel 43% was. 

Afdeling D. 

Vra.ccg 1: Water bestaan uit suurstof en waterstof. 50% 

van die ppe. het die antwoord korrek. Dit mag egter hier wees 

dat die vraag die antwoord gesuggereer het. 

2: Water in die vaste toestand is ys. 65% ppe. 

het dit geweet, teenoor die 5~Q wat vraag A-16, met dieselfde 

antwoord reg het. 

3: 71% van die ppe.·weet dat warmte water in water-

damp verander. 

4: 58% van die ppe. weet dat die water versadig 

is aan suiker as die suiker nie meer kan oplos nie. 

5: 36% van die ppe. weet dat harde water sleg met 

seep skuim. 

6,7,8: Hier het ons te doen met die suiwering van water. 

Opgeloste onsuiwerhede word uit water verwyder deur distillasie, 

onoplosbare onsuiwerhede deur filtrasie en kieme deur kook. Dis-

tillasie as suiweringsmetode is bekend by 18% van die ppe., ter-
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wyl 26% filtrasie ken en 63% van hulle weet dat kieme doodge-

maak word deur water te kook. 

Vraag D - 9: 35% van die ppe. kon geleiding herken as die manier 

waarop warmte in vaste stowwe voortgeplant word. 

10: 48% van die ppe. weet wat ~ kliniese termometer 

is, of altana dat dit gebruik word om ~ mens se temperatuur 

te meet. 

ll: Smelting is goad hekend by die ppe., want 91% van 

hulle weet dat warmte ~ vaste stof laat smelt. 

12: 71% van die ppe. weet dat die vlam u1tgedoof word 

as 'n brandende houtjie in •n bottel met die ;5as gedruk word. 

Hulle weet dus reeds dat gewone verbranding nie deur koolsuur-

gas onderhou word nie. 

13: Net 21% van die ppe. weet dat stikstof die gas is 

wat in die grootste hoevealheid per volume in die atmosfeer voor-

kom. Daar is dus sowat 6~~ meer ppe. wat die vraag hier reg het, 

as wat die vraag met dieselfde antwoord nl. A-12 reg het. 

14: Die ppe. 1s goed bekend met die feit dat daar vir 

koolsuurgas getoets kan word deur d1e gas deur kalkwater te 

stuur. 66% het die antwoord korrek. 

15: Vir die bereiding van koolsuurgas is h suur en h 

karbonaat nodig. Vir die leerling is daar waarskynlik geen ver-

algemening van die bere1dingsmetode gegee nie, maar 33~ 

van hulle weet wel dat daar ~ suur en ~ sekere ander stof nodig 

is vir die bereiding van koolsuurgas. Belangrik is die feit 

dat 33% van hulle weet dat h sekere stof chemies berei kan word 

uit ander stowwe. 

Hierdie afdeling is goed beantwoord, aangesien 

die gemiddelde prestasie 50% is. Dit vergelyk baie goed met die 

prestasie in die hele natuur- en ske1kunde afdeling waar 38% be-

haal is en is ook baie beter as die prestasie in die hele toets 

wat maar net 43% is. In hierdie mearvoudige-keuse tipe vraag is 

die prestasie sowat 14% hoer as in die vrye reaksie-tipe vrae 

van afdeling A, waar net 36% behaal is. 

Afdeling H. -
Vraag l: In hierdie vraag is 'n eienskap van verdamping ge-

vra, en 60% van die ppe. weet dat verdamping vinniger plaasvind 
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uit ~ dam wat ~ groot oppervlakte beslaan. 

Vraag H - 2: Die feit dat harde water soms saggemaak kan word 

deur die water te kook, is n eienskap van harde water wat be

heart aan te dui of die ppe. verstaan wat harde wnter is. Nou 

is dit opvallend dat maar 36% (Vr. D-5) van die ppe. weet wat 

harde water is, en volgens hierdie vraag weet 76% van hulle dat 

die harde water sag gemaak kan word deur dit te kook. Hier kan 

•n mens nie anders as om af te lei dat die ppe. ten spyte van 

die 76% korrekte antwoorde tog nie n deeglike begrip van harde 

water het nie. 

3: Hier word 'n baie algemene verskynsel, wat al tyd 

op ~ koue m6re waarneembaar is, genoem, en die ppe. moet dit 

verklaar. Aangesien net 6% van die ppe. die antwoord reg het 

is dit duidelik dat hulle nie weet dat in die lug wat uitge

asem word waterdamp is wat by afkoeling druppeltjies water vo.cm 

nie. 4: Die feit dat lug versadig raak a~n waterdamp by 

afkoeling is maar swak bekend, want net 24% van die ppe. het 

die antwoord reg. 

5: As •n stukkie yster warra gemaak word, ondergaan 

dit ~ verandering, maar daar word nie van die materie weggeneem 

nie, met die gevolg dat die gewig onveranderd bly. Net 36% van 

die ppe. weet dat die gewig van die warm yster dieselfde sal 

wees as die gewig van die koue yster. 

6: 3d% van die ppe. weet dat n stuk yster langer 

word by verhitting. 

7: Waar 27% van die ppe.(Vr. A-6) geweet het wat die 

kookpunt van water is, het slags die helfte van hulle, nl. 14% 

geweet dat dit die temperatuur is waarby water onder sekere 

omstandighede kook. Skoon water kook by seevlak by l00°c. 

8: Rout is ~ slegte geleier van warmte, daarom word 

die handvatsel van •n strykyster van hout gemaak. Hierdie begrip 

is goad bekend, want 82% van die ppe. het die vraag korrek be

antwoord. 

9: By verhitting sal lug uitsit, ligter word en op

styg. Die ppe. ken die begrip goad, want 79% van hulle het 

die vraag reg beantwoord. 
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Afd.H Vraag 10: Die eienskap van sink(of liewer van yster) dat 

dit roes waaneer dit aan die lug blootgestel word, is redelik 

goed by die ppe. bekend, want 68~; van hulle weet dat die dak 

van 'n huis geverf word om te verhoed dat die 11 Binkdak11 sal roes. 

Met ~ gemiddeld van 48% is vyf van die begrippe 

baie goed bekend terwyl die ander vyf swak bekend is.Die pres

tasie in die natuur- en skeikunde as geheel is 38% en in die 

hele toets 43%. Die begrippe wat in die afdeling die swakste 

bekend is, is dat waterdamp kondenseer by afkoeling, wat harde 

water is en hoe hoog die kookpunt van water is en wat daarmee 

bedoel word. Dat yster langer word by verhitting en dat die 

warm yster net so 

bekend. 

swaar as die koue yster, is ook maar swak 

Af9.· J,:1 ,vraag l:Net 12% van die ppe. weet dat dou waterdamp 

is wat gekondenseer het. 

2: Dou en ryp vorm op dieselfde manier. In die 

geval van ryp word die lug eers versadig a~n wat~rdamp by of 

0nderkant die vriespunt van water. Om daardie rede het ek by 

hierdie vraag verwag dat die ppe. moes s~ dat ryp dou is wat 

;erys het. Alhoewel die antwoord natuurkandig nie heeltemal 

korrek is nie, is dit vir ons doel bevredigend. Die feit is 

oak redelik goed bekend want 44% van die ppe. het die antwoord 

reg. 

3: Die begrip van wat kristallisasie is, is maar 

baie swak bekend by die ppe., want slegs 17~ van hulle het ge

weet dat as 'n soutoplossing droog gekook word sodat die sout 

korrels vorm, die proses kristallisasie genoem word. 

4: 36% van die ppe. het geweet dat mis en wolke 

eintlik dieselfde is. 

5: Met ~ omskrywing van wat die proses filtrasie 

beteken en hoe dit uitgevoer word, kon 36% van die ppe. die 

~aag reg beantwoord. Waar net 26% (Vr.D-7) geweet het om 

watter rede water gefiltreer word, was hier 36% wat tog bekend 

is met die proses. 

6: Slegs 23% van die ppe. het geweet dat tempera

tuur die warmtegraad van ~ stof is. 
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Vraag J 1-7: Die voortplanting van warmte in n vloeistof, 

staan bekend as stroming. Hierdie feit is maar sleg bckend, 

want slegs 13% het die antwoord reg. 

8: Dat warmte n energievorm is, is feitlik on

bekend want net 7% het die antwoord reg. 

9: 26% het geweet dat hout n slegte gdleier van 

warmte is. Teenoor vraag H-8, wat deur 82% rag beantwoord is, 

is hierdie antwoord teleurstellend. Die rede is waarskynlik 

dat dieppe. goad bekend is met die besondere feit van vraag 

H-8, nl. dat die houthandvatsel verhoed dat die yster se warm

te tot by ~ mens se hand gelei word. Dit skyn egter of die 

begrip van geleiding van warmte en verskil in geleidingsver

moe nie by hulle bekend is nie. 

10: Bogenoemde vermoede word verder gestanf deur 

die antwoord op hierd1e vraag. Net 27% van d1e ppe. we3t dat 

yster ~ goeie geleier van wen warmte is. 

Die begripskcnnis soos getoets deur h1erdie af

deling is maar baie laag. Die gemiddelde prestasie is net 24%. 

Dit vergelyk maar swak met die hele natuur- en skeikunde afde

ling waarin die prestasie 38% is en ook met die hele toets waer

in 43% behaal is. Al wat in hierdie afdeling redelik goed be

kend is, is dat ryp dou is wat verys het. 

Afd. N,Vraag l-5: Hier moes dieselfde temperatuur op die sketse 

van die Celsius en Fahrenheit termometers ingevul word. Net ~ 

gemiddeld van 10% in hierdie afdeling, word bewys dat die 

besonderhede i.v.m. termometers fe1tlik onbekend is by die 

leerlinge. Hierdie prestasie is dus baie laer as die van die 

hele natuur- en skeikunde afdeling waarin 38% behaal is, en ook 

in die toets as geheel waarin 43% behaal is. 

Dit is nou noodsaaklik om te weet watter van 

daardie feite en beginsels die ppe. goed ken, watter hulle 

redelik goed ken en watter hulle ma&r swak ken. Vir die doel 

is die volgende indeling gemaak: 

Feite wat deur 60% en meer van die ppe. reg beantwoord is, ken 

hulle baie goed. 

feite wat deur 40 tot 59% van die ppe. reg beantwoord is, ken 

hulle redelik goed. 
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Feite wat deur mindor as 40% van die ppe. korrek b~antwoord is 

ken hulle swak. 

Volgens die resultate van hierdie toets kan aan-

vaar word dat daardie begrippe wat by 60% en meer van die ppe. 

bekend is deur die leerlinge aan die middelbare skool so goed 

bekend is dat daarby aangesluit kan word vir die behandeling 

van die werk wat volg. Die wat redelik goe~ bekend is, is daar-

die feite en beginsels wat sleg~ kan dien as agtergrond vir 

die behandeling van nuwe werk in standerd 6 a~n die middelbare 

skool. Daardie feite wat by minder as 40% van die ppe. bekend 

is, moet beskou word as feite en beginsels wat gehael en al 

onbekend is by die leerlinge wanneer bulla toetree tot die 

middelbare skool. Laasgenoemde feite en beginsels moet dus 

heeltemal van voor af behandel word. 

Kennis van Natuur- en Skeikunde. 

Tabel VII. 

Indeling van die natuur- en skeikunde vrae volgens die mate 

van die kennis daarvan• 

KENJ\IS VAN DIE ITEI'-'1S: 

Redelik Swak. Afdeling __ Goed 
i 

·""·--~" • - ,.,;.* •·· ·- ~ -·-- ._... ....... 

! 
i 

iA 
I 

2,3,?,8,9,10,13,15,19,20. 
:--------lr----·---........ -- -------------·--·-··-· 

5,6,?,9,13,15. 

1,3,4,5,6,?,8,9,10. 

N 1,2,3,4,5. 

Die feite wat die ppe. goed ken,is __ di~_volgende: 

1. ~ Mens asem suurstof in en koolsuurgas uit. 

2. Koolsuurgas onderhou nie verbranding nie. 

3. Om te toets vir koolsuurgas, word die gas deur kalkwater 

gestuur. Hier weet die ppe. egter nie wat gebeur nie. 

4. By verhitting sit lug uit, word ligter en styd op. 

5. ~ Sinkdak ~ord geverf om te verhoe~ dat dit roes. 

6. Water in die vaste toes tand is ys. 
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7. ~ Vaste stof smelt by verhitting. 

8. Water verdamp by verhitting. 

9. Verdampi~vind die vinn1gste plaas uit ~dam met~ groot 

oppervlakte. 

lO.Hout is ~ slegte gele1er van warmte. 

Die feite wat die ppe. redelik goed ken is die volgende: 

1. Die naam van die termometer en die kliniese termometer. 

2. Warmte van die son word voortgeplant deur straling. ~int-

lik is dit net die naam wat hier bekend is, sonder dat hulle 

juis weet wat dit is. 

3. Suurstof onderhou verbranding. 

4. Water bestaan uJt saurstof en waterstof. 

5. Wa t 'n versadigde oplossing is. 

6. Dou wat verys he~ is ryp. 

Die fei ~e_ wa!_ rl::..e_ppe. swak ken. 

1. Hoe die termometer lyk en die meting van die temperatuur 

daarmee. Oak die Fahrenhei~en Celsius-temperatuurskale. 

2. Die kookpunt en die vriespunt van water. Ook dat die 

kookpunt van water afhanklik is van die suiwerheid en die 

druk op die oppervlakte van die water. 

3. Die temperatuur van ~ gesonde mens volgens die twee termo-

meterskale. 

4. Die warmtegraad van 'n stof word sy tempera tuur genoem. 

5. Warmte is ~ vorm van energie. 

6. Een bron van warmte. 

7. Warmte word in vaste stowwe voortgeplant deur geleiding en 

in vloeistowwe deur stroming. 

8. ~ Ysterstaaf sit uit by verhitting. 

9. Yster is ~ goeie geleiclr van warmte. 

10.~ Warm yster weeg netsoveel as~ koue_yster. 

ll.Die nroces waardeur kieme deur hitte doodgemaak word, word 

sterilisasie genoem. 

12.0noplosbare onsuiw9rhede word uit water verwyder deur filtra-

sie. 

13.'ilater word van opgeloste onsuiwerhede gesuiwer deur distil

lasie. 
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l4.Wat harde en wat sagte water is. 

15.As soute in water opgelos is en die water word droog gekook, 

kristalliseer die soute uit. 

16.As waterdamp afgekoel word, kondenseer dit om druppels 

water te vorm. 

17.As lug wat waterdamp bevat, afgekoel word, raak die lug ver-

sadig en vorm druppels water. So ontstaan dou. 

18.Miswolke is ook waterdamp wat gekondenseer is tot klein 

druppeltjies water. 

19.Stikstof is die gas wat in die grootste hoeveekheid per 

volume in die lug voorkom. 

20.Dro~-ys is soliede koolsuurgas. 

t 
2l.Koolsuurgas maak helder kalkwa~r melkerig. 

22.As ~ suur by ~ karhonaat gegooi word, is die gas wat vryge-

stel word koolsuurgas. 

Die toets bevat 40 vrae oor biologie. Hierdie 

vrae is verdeel in die afdelings B, E, J2 , K en G. Elke ver

skillende afdeling het nie ~ afsonderlike deal werk getoets 

nie. Daar kan dus nie tot besliste gevolgtrekkings gekom word 

aan die einde van elke afdeling nie. Die biologiekennis sal 

as geheel beskou word. 

Tabel VIII. 

Prestasie in B~ologie.(Persentasies). 

Afdelinti Item Seuns Heisies Totaal. 

B 1 39 29 34 

2 92 90 91 

3 66 56 61 

4 27 29 28 

5 37 33 35 

6 16 12 14 

7 36 34 35 

8 3 3 3 

9 36 32 34 

10 22.._ 22.... -2.L 
Gemiddeld: 39 35 37 
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Tabel VIII (vervo1g). 

Prestasie in Bio1ogie~~Persentasies) 

Afde1ing · Item Seuns Meisies Totaal. --· 
E 1 92 82 87 

2 65 51 58 

3 60 58 59 

4 72 62 67 

5 73 59 66 

6 49 41 45 

'? 38 34 36 

8 41 33 37 

9 20 14 17 

10 66 68 _§]__ 

Gemiddeld: , .. +.~, .?~-- 54 
... 

J2 1 38 30 34 

2 12 6 9 

3 23 17 20 

4 5 3 4 

5 6 4 _2_ 

Ge:~.iddeld: ..:::::.~:. ;: .J:-;:-· =:.l 

K 1-5 76 66 71 

G 1 59 47 53 

2 62 58 6o 

3 86 72 79 

4 89 85 87 

5 69 63 66 

6 82 68 75 

7 94 92 93 

8 41 39 40 

9 90 84 87 

10 _]]_ .LL _g_ 

Gemiddeld: ... Zl __ 6]_.! 



Antwoorde op die vrae. 

Afd.B - l: 34% weet dat bestuiwing die oordra van die ryp 

stuifmeel na die ryp stempel van •n blom is. 

2: 91% van die ppe. kon ~ insek noem wat die stuif-

meel oordra. In die meeste gevalle is die by genoem. 

3: 61% van hulle kon 'n natuurfaktor no em. Die faktore 

wat genoem is, is wind of water. 

4: 28% van die ppe. het die be naming bladwisselende 

bome geken vir home waarvan die blare in die winter afval. 

5: Plante word geklassifiseer in ~en- of tweesaadlob-

biges. Omdat dit die primere klassifikasie van plante is, is 

dit nodig dat die plante volgens hierdie indeling herken kan 

word. Die blare van ~ tweesaadlobbige plant is netarig. Net 35% 

van die ppe. het die vraag reg beantwoord. 

6: Die groan kleurstof in die blare van n plant word 

bladgroen of chlorofiel genoem. l41b van die ppe. het die naam 

geken. 

7: 35% van die ppe. weet dat die kleur van die blare 

van 'n plant wa t in die danker groei, nie green is nie. Die 

meeste van die wat die vraag reg beantwoord het, het die kleqr 

beskryf as geel. Sommige van die antwoorde wat oak as korrek 

beskou is, het gesa die blare is wit, ander het ges~ die bla~e 

is vaal. 

8: Maar net 3% van die ppe. het die benaming meerjarig 

geken vir plante wat nie elke jaar doodgaan, en as gevolg da2r

van weer elke jaar geplant hoef te word nie. 

9: Net 34% van di<? ppe. weet da t die ouderdom van 'n 

boom vasgestel lm word as die jaarringe van die boom getel word. 

10: 32% van die ppe. kon s8 dat daar in ~ woestyn hoof

saaklik vetplante aangetref word. Sommiga van die ppe. het in 

plek van "vetplante 11 die naam van een of ander soort vetplant 

genoem wat ek dan oak a& korrek beskou het. 

In hierdie afdeling is dan 37% behaal wat heel-

wat swakker is as die prestasie van 51% in die biologie 

as geheel. Dit is ook nog swakker as die 43% wat in die toets 

as geheel behaal is. 
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Afd. E - 1: By hierdie afdeling het die ppe. weer die geleent

heid gehad om die korrekte antwoord te herken uit drie of vier 

moontlike antwoorde. Dis kans om reg te raai, is maar baie klein, 

omdat daar in elke geval drie of vier moontlike antwoorde is. 

87% van die ppe. weet dat plante gewoonlik deur hulle wortels 

water uit die grand opneem. 

2: Gedueende die dag gee plante water af deur hulle 

blare. 58% van die ppe. het die vraag reg beantwoord. 

3: Terwyl 61% van die ppe. weet dat stuifmeel soms 

deur ~ natuurfaktor oorgedra word (B-3), is daar 59% wat die 

meer definitiewe vraag reg beantwoord het, nl. dat die mielie 

deur wind bestuif word. 

4: 91% van die ppe. kon ~ insek noem wat soms die 

stuifmeel oordra, en hier was da~r 67% van hulle wat geweet het 

dat die leeubekkie deur bye bestuif word. 

5: Tydens die proses van fotosintese word koolsuurgas 

bedags deur die blare opgeneem vir die vorming van stysel. 

66% van die ppe. weet dat koolsuurgas deur die blare van ~ 

plant opgeneem word. 

6: Plante wat deur insekte bestuif moet word, is so 

ingerig dat hulle die insekte kan lok. 45% van die ppe. weet 

dat blomme wat deur insekte b0stuif word, mooi kleure het. 

7: Terwyl net 28% van die ppe. die naam bladwisselende 

bome kon gee (B-4), was hier 36% wat geweet het dat die akker

boom bladwisselend is. 

8: 37% van die ppe. weet dat die kremetart ~ in

heemse boom is. 

9: Net 17% van die ppe. weet dat die bakterie~ aan 

die wortels van peulplante stikstof as voedsel vir die plant 

in die grand beskikbaar stel. 

10: 67% van die ppe. kon kikoejoe as 1n grasperk-gras

soort herken. 

Die gemiddelde prestasie in hierdie afdeling 

is heelwat beter as die punte behaal in die vorige afdeling. 

Hier is 54% behaal wat nog swakker is as die 51% wat in die 

hele biologie afdeling behaal is, maar 11% hoer is as die 

prestasie behaal in die toets as geheel. 
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- 1: Net 34% van die ppe. kon by beskrywing van die 

proses dit as ontkieming herken. 

2: Net 9% van die ppe. weet wat transpirasie is. 

3: 20% van die ppe. weet wat wisselbou is. 

4: 1~et 4% van die ppe. weet wat osmose is. 

5: Net 5% van die ppe. weet dat die proses waartydens 

stysel gevorm word, fotosintese genoem word. 

Die gemiddelde punte behaal in hierdie afdeling 

is 7%. Hierdie begrippe is dus baie swak bekend. Dit is mGer 

opmerklik as ons dit vergelyk met die 51% wat in die hele bio

logie afdeling behaal is, en die 43% wat in die hele toets 

verkry is. 

Afd. K: In hierdie afdeling is die dwarsdeursnit-tekening 

van 'n tipiese blom gegee, met die name helmknop, meeldraadi 

vrugbeginsel, stamper en kroonblare apart. Die regte naam moes 

by die regte deel van die blom ingevul word. 71% van die ppe. 

ken die verskillende dele van die blom volkome reg.Hierdie deel 

is besonder goed bekend as hierdie prestasie vergelyk word met 

die 51% wat in die hele biologie afdeling an die 43% wat in 

die toets as geheel behaal is' 

Afd. G: Waar die vorige afdelings van die biologie oor 

plante gehandel het, het hierdie afdeling betrekking op die 

dierelewe. Soos reeds gemeld, is hier so 'n groot keuse deur 

die T.O.D. gestel dat daar min algemene vrae gestel kon word. 

1: 53% van die ppe. weet dat 'n insek 6 bene het. 

2: 60% van die ppe. weet dat die spinnekop 8 bene het. 

3: 79'1; van die ppe. weet dat die muskiet haar eiers 

in staande water le. 

4: 87% van die ppe. weet dat vliee hul eiers in ou 

mishope le. 

5: 66% van die ppe. weet dat die beste manier om 

vliee uit te roei, is om die broeiplek van die vliee te verwyder. 

6: 75% van die ppe. weat dat die beste manier om mus

kiete uit te roei, is om olie op die water te gooi. 

7: 93% van die ppe. weet dat die vlieg 'n skadelike 

insek is omdat dit siektekieme ronddra. 
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8: Die normale lewensduur van die vlieg verskil heel

wat onder verskillende klimaatsomstandighede. Miller1 ) stel 

dit op drie ma~nde en dr. M5nnig2 ) s! weer die vlieg leef ~ 

paar weke in die somer en heelwat langer in koel weer. As ge-

volg van vaagheid op die gebied het ek gebruik gemaak van die 

Afrikaanse Kinderensiklopedie3 ) wat se die vlieg oorwinter en 

kan dan 5 tot 6 maande lank leef. 40% van die ppe. het die 

vraag reg beantwoord. 

9: 87% van die ppe. weet dat sprinkane hul eiers in 

sandgrond le. 

10: Die sprinkaan onderga.::.n nie 'n volkome metamorfose 

nie. As die eiers van~e sprinkaan uitbroei, kom die voetganger 

te voorskyn. 32% van die ppe. het die vraag korrek beantwoord. 

Die gemiddelde prestasie behaal in hierdie af-

deling is 67% wat heelwat ho§r is as die 51% wat in die bio-

logie as geheel, en ook as die 43% wat in die hele toets behaal 

is. 

K . B'. l . 4 ) 
enn~s van ~o og~e. 

Tabel IX. 

Indeling van die biologievrae volgens die mate van die 

kennis daarvan. 

Afdeling Goed Redelik Swak. .. , •w .. __ "'--"'---·-
,--1-.~.-5~~. 7. ;:9,~· B 2,3. geen 

E 1,4,5,10. 2,3,6. 7,8,9. 
""'~·----· 

J2 geen I geen 1,2,3,4,5. 

l 

-·j 
K 1,2,3,4,5. geen geen. 

-~.-- .... --., 
I 

G 2,3,4,5,6,7,9J 1,8. 10. 
f 

-·-··-~-··- .. -~---...---- ·--~~-···-·---~----~------~--.,. .. --·--
-1 

... . l 

Die feite wat die ppe. goed ken is die volgende: 

1. Plante neem water op deur hulle wortels. 

2. Plante neem koolsuurgas op deur hulle blare. 

3. Insekte bestuif sommige plante. Die leeubekkie word deur die 

by bestuif. 

---------------------
l) Miller. Black's Veterinary Dictionary, 717. 
2) Eonnig. 
3) A.K.E. 

Parasiete en Parasitiese Siektes van die mens, 52. 
Deel II, 741. 

4) Kyk bl. 36 van hierdie tesis. 
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4. Natuurfaktore wat soms plante bestuif, is water en wind. 

5. Kikoejoe is ~ grassoort wat vir ~ grasperk gebruik kan word. 

6. Die verskillende dele van ~ tipiese blom. 

7. Muskiete le eiers in staande water, en hulle kan die maklik

ste uitgeroei word deur olie op die water te gooi. 

8. Vlie~ le .eiers in ou mishope, en hulle kan die maklikste uit

geroei word deur die mishope te vetwyder. 

9. Sprinkane le eiers in sandgrond. 

10.~ Spinnekop het 8 bene. 

Die feite wat die p;e. redelik goed ken, is die volgende: 

1. Plante gee tydens transpirasie water af deur hulle blare. 

2. Die mielie word deur wind bestuif. 

3. Blomme wat deur insekte bestuif word, het mooi kleure, 

4. ~ Insek het 6 bene. 

5. Die volwasse vlieg le~f 5 maande. 

Die ppe. ken die volgende feite swak; 

1. Die bestuiwingsproses. 

2. ~ Tweesaadlobbige plant se blare is netarig. 

3• Die groen kleurstof in die blare van ~ plant word bladgroen 

of chlorofiel genoem. 

4. Plante wat in die donker groei, se blare is geel. 

5· Wat met bladwisselende borne bedoel word. 

6. Die akkerboom is bladwisselend. 

7. Die kremetartboom is ~ inheamse boom. 

8. Wat meerjarige plante is. 

9. Die jaarringe van'~ boom dui sy ouderdom aan. 

lO.Die plante wat in woestynstreke voorkom, is hoofsaaklik 

vetplante. 

ll.Bakteriee aan die wortels van peulplante bring stikstof in 

di~ grond in so ;n toestand dat die plante dit kan opneem. 

12. Wat ontkieming is. 

13. Wat transpirasie is. 

14. Wat wisselbou is. 

15. Wat osmose is. 

16. Wat fotosintese is. 
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17. Die sprinkaan onderga.n nie ~ volkome gedaanteverwisseling 

nie. As die eiers uitbroei, kom voetgangers te voorskyn. 

Die toets bevat 40 vrae in gesondheidsleer, wat 

verdeel is in die afdelings C, F, J
3

, L en M. Daar sal nie be

sliste gevolgtrekkings gemaak kan word aan die einde van elke 

afdeling nie. Die toets sal as geheel beskou word. 

Tabel X. 

Prestasie in GesondheidsleeriPersentasias). 

Afdeling Item Seuns Meisies Totaal. --
c 1 L~7 35 41 

2 11 7 9 

3 63 49 56 

4 21 15 18 

5 21 13 17 

6 30 18 24 
(F 

7 50 46 48 

8 18 12 15 

9 69 69 69 

10 _1_ 1 4 

Gemiddeld: 34 27 30 

F 1 55 45 50 

2 24 20 22 

3 28 28 28 

4 62 56 59 

5 53 39 46 

6 59 51 55 

7 49 45 47 

8 46 36 41 

9 81 73 77 

10 .....22_ ...!.2_ .2!±_ 

Gemiddeld: 52 44 48 
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Tabel X (vervolg). 

Prestasie in Gesondheidsleer.(Persentasies). 

Afdelins: Item Seuns Neisies Totaal. 

J3 1 50 42 46 

2 16 12 14 

3 29 23 26 

4 53 49 51 

5 40 ~ .2L 
Gemiddeld: 38 32 35 

L 1 53 33 43 

2 46 38 42 

3 85 71 78 

4 56 50 53 

5 93 83 88 

6 61 47 54 

7 28 20 24 

8 75 59 67 

9 36 26 31 

10 Nie gekorrigeer nie. 

Gemiddeld: 59 47 53 

M 1-5 30 26 28 

Antwoorde op die vrae. 

Afd. C Vr. l:Die vertering van styselkos begin in die mond. 

41% van die ppe. ken hierdie feit. 

2:Verteerde suiker word in d1e lewer bewaar. Die 

fe~t ~s by slegs 9% van die ppe. bekend. 

3:56% van die ppe. weet dat suurstof uit die lange 

in die bloed opgeneem word. 

4: Die spier wat d1e maagholte van die borsholte skei 

is die middelrif. 18% van die ppe. ken die feit. 

5: 17% weet dat slagare die bloed van die hart af na 

d~e verskillende dele van die liggacim vervoer. 

6: 24% weet dat are die bloed vanuit die liggaam na 
die hart vervoer. 
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Afd. C Vr. 7: Witbloedliggaampies veg teen siektekieme. 48% van 

die ppe. het die antwoord reg. Vraag J-4 wat dieselfde antwoord 

het is deur 51% korrek beantwoord. 

8: 15% weet dat stysel wat klaar verteer is, in 

suiker verander is. 

9: ~Mens asem koolsuurgas ult. Hier het ek weer van 

die algemene spreektaal gebruik gemaak. Hier word natuurlik be-

doel die gas wat die verbrandingsproduk is, en wat dan deur die 

mens uitgeasem word. Die ppe. het die vraag dan ook goed ver-

staan, en hulle ken die feit ook goed, want 69% van hulle het 

die vraag reg beantwoord. 

10: Net 4% van die ppe. weet dat bloedplaatJies ver-

antwoordelik daarvoor is dat bloed buitekant die liggaam stol. 

In hierdie afdeling is net 30% gemiddeld behaal. 

Dit is heelwat swa¥ker as die 39% wat in die toets as geheel 

behaal is. 

Afd. F Vr.l: 50% van die ppe. weet dat speeksel help met die 

vertering van die styselkos. 

2: Hoofsaaklik eiwitte word in die mang verteer. Die 

feit is bekend by 22% van die ppe. 

3: 28% van hulle weet dat verteerde voedsel in die 

bloed opgeneem word uit die dundarm. 

4: Die bloed wat op pad is van die longe na die hart 

bevat baie suurstof. Dit is bekend by 59% van die ppe. wat goed 

vergelyk met die 56% wat weet dat suurstof uit die longe in die 

bloed opgeneem word. 

5: 46% van die ppe. weet dat die bleed wat op pad is 

van die hart na die longe baie koolsuurgas bevat. Dit is baie 

opvallend dat 1 
3 

van die ppe. wat weet dat die mens koolsuurgas 

uitasem, nie weet dat die bloed wat op pad is na die longe toe, 

baie koolsuurgas bevat nie. Hulle is dus nie baie seker van hoe 

die gaswisseling in die longe plaasvind nie. 

6: Terwyl slegs 18% van die ppe. geweet het watter 

spier die maagholte van die borsholte skei ( c-4), het 55% van 

hulle die vraag hier korrek beantwoord. Toe hulle die naam van 

die orgaan sien, kon drie keer soveel ppe. die regte naam herken, 

as wat die vrye reaksie-vraag korrek kon antwoord. 



7: 47% van die ppe. we.:;t dat suurstof uit die tiloed 

afgegee, en koolsuurgas in die wcefsels opgeneem word. Hierdie 

aantal vergelyk weer goed met die 46% wat we~t dat die bleed 

op pad na die lange ryk is aan koolsuurgas. 

8: 41% we~t dat spiere opgebou wordteur verteerde 

prote5:ne. 

9: Hierdie en di.e volgende vraag handel oor 
11
Veilig

heid-Eerste'', die afdeling van gesondheidsleer wat ~ groot 

deel van die leerplnn besla~n in die laer klasse. 77% van die 

ppe. weet dat die rooi lig van die robot bo is. 

10. 54% van die ppe. weet dat voetgangers aan die 

regterkant van~ pad moat loop waar da_r nie ~ voetpad is nie. 

Die prestasie in hierdie afdeling is 48% wat 

18% meer is as in die vorige afdeling en 8% meer as die punte 

behaal in die hele gesondheidsleer afdeling. In die he1e toets 

is 43% behaal. 

Jl.f.!L~J..3 Vr.l: 46% van die ppe. weet dat die naam van die groot

ste slagaar in die mens se liggaam die aorta is. 

2: Die verteringsap ptialien kom voor in die speak

sal. Net 14% van die ppe. het dit geweet. 

3: 26% weet dat dit gal is wat help met die ver

tering van vette in die spysverteringskanaal. 

4: By 51% van die ppe. is dit hier bekend d~t wit 

bloedliggaampies kieme beveg. 

5: Die gerac..mte is die ankerplek van die spiere. 

37% van die ppe. weet dat dit ·n. funksie van die geraa.mte is. 

In hierdie afdeling is 35% gemiddeld behaal. In 

die hele gesondheidsleer afdeling is 39% en in die toets as 

geheel 43% beha~l. 

Afd. L Vr.l: In hierdie afdeling is ~ dwarsdeursnittekening 

van die spysverteringskanaal gegee. Die name van die organe 

is ook gagee, en die ppe. mo~s die regte naam by die orgaan 

invul. Hierdie antwoord vorm eintlik saam ~ geheel. Hier volg 

nou die herkenning van die organe, nie volgens die nommers van 

die vrae nie, maar in dalende volgorde soos die or~ane deur die 

ppe. herken is. 



88% • • 

78% •• 

67% 

54% •• 
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. . Die mond. 

. . . • Die slukderm. 

. . . Die dikderr;l. 

• Die dunderm. 

53% ••. . . • Blindedermaanhangsel. 

43% . . Die mang . 

42% • . . . Die lewer. 

31% . . . . Die galblao.s. 

24% . . . Die galbuis. 

140 ppe. d.w.s. 8.7% het al die organe geken. 

Die gemiddelde prestasie van die hele getoeste groep is 54% in 

hierdie afdeling, terwyl die groep 39% in die hele gesondheids-

leerafdeling an 43% in die hele toets b~haal het. 

Afd, lJI: ~ Dwarsdeursnittekening van die hart is gegee en die 

ppe. mo0s die regte nama by di~ dele invul. Die gemiddelde 

prestasie van die groep is 28% en 11.9% het al die vrae in ver-

band met die hart korrek beantwoord. In di~ hele gesondheids-

leer afdeling is 39% en in die hele toets 43% behaal. 

Kennis van Gesondheidsleer~) 

T;cbel XI. 

Indeling van die Gesondheidsleervrae volgens die mate van die 

kennis daarvan. 

Afdeling 

_c ___ -+r
1

_ .. _

9

9 ____ +-! __ _!.3.7- ---T_-._-_2_,_4~~~~~ 
F 1,4,5,6,7,8,10. -t-- 2,3. 

1-------+------f------------+--------~ 
J 3 I geen 

1---;.._----+------+-----------+---------··--

Goed Redelik Swak. 

L 3,5,8. i 
··----....-----1~------r-----------+-----~---· 

, M geen : geen 1,2,3,4,5. 
t.---··-... ~-.. __ .....:.......__ _____ _..!..__.. ___ . ____ ---· --_.;;..,._ .... ~----··"·----~ 

1,2,4,6. 

Die feite wat dio ppe. goed ken, is Qi~ volgende: 

1. Die mens asem suurstof in en koolsuurgas uit. 

2. Die organe van di~ spysverteringsk~na~l wat goed op die 

tekaning herken kan word, is die momd, slukderm en dikderm. 

l) Kyk bl. 36 van hierdie tesis. 
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3. Die rooi lig van n robot is bo. 

Die feite wat die ppe. redclik goed ken is die volgende. 

1. Vertering van styselkos begin in die mend en speoksel help 

daarme~. 

2. Suurstof word in die longe opgeneem in die bleed, 

3. Die bleed wat op pad is van die lange af na die hart bevat 

baie suurstof. 

4. Die bleed wat op pad is vanaf die hart na die lange bevat 

bai~ koolsuurgas. 

5. Suurstof wore in die weafsels uit die bleed afgegee. 

6. Die aorta is die grootste slagaar in die mens se liggaam. 

7. ~it bloedliggaempies beveg siektekieme. 

8. Die middelrif skei die maagholte van die borsholte. 

9. Spiere word opgebou deur proteine. 

lO.By die tekening van die spysverteringskanaal, kan die dun

derm, blindedermannhangsel, rna~g en lewar redelik goed 

herken word. 

ll.Waar daar nie ~ sypaadjie is nie, loop voetgangers aan die 

regterkant van die pad. 

Die feite wat die ppe. swak ken is dle volgende: 

1. Stysel word verteer tot suiker en die verteerde suiker word 

in die lewer bewaar. 

2. Ziwitte word in die maag verte~r. 

3. Verteerde voedsel word uit die dunderm in die bleed opgenedm. 

4. Speeksel bevat die verteringsap ptialien. 

5. Gal help met die vcrteer van vette. 

6. Slagare vervoer bloed van die hart na die liggaam. 

7. Are vervoer bloed terug na die hart, 

3. Bloedplaatjies laat bleed buitekant die liggaam stol. 

9. Die geraamte is die ankerplak van die spiere. 

lO.Die ppe. ken die dwarsdeursnittekening van die hart swak, 

ll.By die dwarsdeursnittakening van dfe spysverteringskanaal 

is die galblaas en die galbuis swak bekend, 

(e) Pr~sla~i~ !n_die_OorsaakLG~v~l~t~e!s~ 

Die afsonderlike vrae het nie elkeen ~ besondere 

wuardc nie, daaros word di~ pr~stasie in elke vraag nie gegee nie, 



52. 

Dit is die prestusie in die toets as geh~al wat aandui tot 

watter mate die leerlinge in stnat is om te kan onderskei 

tussen oorsaak en gevolg. 

Tabel XII. 

Prestasie in die Oorsaak/Gevolgtoets in persentasie. 

Seuns Meisies ,r:-- I 

L .. - 54 

···--· ·~-·· ·--·r-... ·---·. 
I 
t 

Totaal. 

57. ) 
-· J 

Die persentasie punte behaal in hierdie toets is redelik goed 

veral as in a2nmerking geneem word dut die ppe. min of feitlik 

geen spesiale oefening hierin gehad het nie. Die vermoe van 

die ppe. berus dus op vroeer skool- en huiservarings. Reiner1 ) 

het in sy ondersoek waargeneem dat die vermoH om oorsaak- en 

gevolgverhoudings te onderskei, nie net op intelligensie berus 

nie, maar blykbaar onafhanklik daarvan is. Sy oefengroep wat 

spesiaal in hierdie vermoe geoefen is, hat deurgaans beter ge-

presteer as die groep wat geen oef~ning gehad het nie. Met 

hiercl.ie bevinc~ing as agtergrond: kan ons ook adnneem da t hier-

die ppe. waarskynlik in hierdie vermoe sal verbeter, nadat 

hull8 meer oefening en rypheid verkry het tydens die onder-

rig in die natuurw8tenskaplike metode aan die middelbare skool. 

Een van die voorskrifte by die inleiding tot 

die Na tuurkennis-Leerplan meld die volgencle: "Na 'n mas sa fei te

:t:.ennis moet nie gestreef word nie.n 2 ) Volgens hierdie resultate 

beskik die leerlinge dan ook nie oor ~ cassa feitekennis nie. 

Hiervolgens wil dit dan ook voorkom asof die subjektiewe be-

skouing me2r aandag ontvang as die meer objektiewe natuurweten-

skaplike metode. In die biologie is daar dan 51% behaal teenoor 

die 39% in natuur- en skeikunda en 39% in gesondheidsleer. Dia 

bomiddelde prestasie in die hele todts is 43%. 

l) Kyk bl.6 van hi8rdie tesis. 

2) Kyk bl. 10 van hierdie tesis, 
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Hier wil ek net opm~rk dat d1e algemene vaardig-

hoid van le~rlinge on vraa te beantwoord en voorskrifte te lees, 

veel te wense oorlant. In die afdelings D tot N van hierdie 

toets waar slegs syfers ingevul moes word, is die nasien van 

die antwoorde geweldig vertraag deurdat woorda in geskryf is 

in plek van die syfers in te vul. Die verskynsel dat so baie 

van die woorde wat die leerlinge net aan die end van die lyn 

weer neer geskryf het, verkeerd gespel is, is onrusbarend. 

Die spelling is nie in aanmerking g6neem nie, omdat dit nie 

eintlik deel vorm van wat gerneet moes word nie. 'n Hens sou 

graag die vraag hier wil stel of die kind in die laerskool 

gt:~noeg entheid kry om die algemene va rdighede van lees 

en skryf aan te leer. 

tsresultate. 

i) Algemene Natuurwetenskap. 

Di;:; leerplan in 
11

Algemene Wetenskap" vir standev:! VI1
), bestaan 

uit die volgende afdelings: 

l. Natuur- en skeikunde wat die volgende insluit: 

a) Lug - lugdruk - uitwerking van warmte op lug. 

b) Warmte - bronne - voortplanting van warmte - termometers. 

c) Water - voorkoms en suiwering. 

d) Minerale - ontginning van goud, yster en steenkool. 

e) Magnetisme en elektrisiteit. 

2. Biologie. 

a.) Die blomtuin. 

b) Vrugt·ebome. 

c) Plaasoeste. 

d) Pluimvee- of heuning- of veeboerdery. 

3. Plaaslike nywerbede. 

In die middelbare skool word die werk oorwegend 

vanuit ~ ander oogpunt benader as op die laerskool. In die laer-

skool het die waarneming in die natuur of in die klaska.mer ge-

skied. Nou geskied die waarneming in die laboratorium waar 

proewe onder beheerde toestande uitgevoer word. Terwyl die eks-

perimente gedemonstreer word, word die leerlinge se waarnemings-

vermoe ontwikkel. Nadat die proef gedoen is, volg die metodiese 
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beskrywing en sketse van wat gedoen is. Saver as wat dit prak

ties uitvoerbaar is, word die werk i n hierdie rigting ge

stuur. 

Sodra met die .g.atJ!...l!DY~t§...Q_s}cnp begin word, moet 

nansluiting gesoek war~ by die werk wnt die leerlinge reeds ken. 

Hierdie resul tate gee dw.rdie fei te en beginsels wa t reec~s be

kend is by die leerlinge, wanneer hulle tot die middelbare 

skoal toetree. 

reeds: 

Wanneer met Lug begin word, weet die leerlinge 

l) Lug bestaan uit die gasse suurstof, koolsuurgas, 

stikstof en waterdamp. 

2) Die mens asem suurstof in en koolsuurgas uit. 

3) Suurstof onderhou verbrnnding maar koolsuurgas nie. 

4) Die lug met sy suurstof en waterdamp is verantwoor

delik daarvoor dat sinkdakke roes. 

Met hierdie feite wnt die leerlinge ken, bestaan daar dus reeds 

•n goeie agtergrond alhoewel die parate kennis baie gering is. 

Goeie aansluiting kan egter verkry word vir die behandeling 

van die nuwe werk. 

Warmte: Ten spyte van wat vir die laerskool voorgeskryf 

is, weet die l~rlinge net dat die instrument waarmee tempera

tuur gemeet word, ~ termometer is. Met hierdie afdeling van die 

voorgeskrewe werk is daar dus feitlik geen aansluiting noont

lik met feite en beginsels wat die leerlinge reeds ken nie. 

Aangesien warmte ~ energievorm is, wnt dus nie direk met die 

sintuie waargeneem kan word nie, word die studie hiervan waar

skynlik in die laerskool verwaarloos. 

Water: Die leerlinge weet reeds dat water in drie toe-

stande voorkom en dat vaste stowwe by verhitting smelt en 

vloeistowwe verdamp. Oak weet hulle dat water vinniger ver

damp hoe grater die blootgestelde oppervlakte is. Hulle weet 

oak dat vaste stowwe in vloeistowwe oplos en wat ~ versadigde 

oplossing is. 

Hierdie is belnngrike feite waarby aangesluit 

kan word. Nadat stowwe in water opgelos het, is die water dus 

onsuiwer. Die onderwyser in natuurwetenskap kan aanneem dat die 

leerlinge niks weet van die metodes van suiwering van water nie •. 



Die praktiese uitvoering van proewe om water te suiwer, sal dus 

volkome nuut wees vir die leerlinge. 

Biologie. 

Die voorgeskrewe werk in biologi~ sluit nie so 

direk aan by die werk van die laerskool nie. As met die Blom-............. 
~uin of met Vrugtebome begin word, is dit belangrik om te 

onthou dat die leerlinge reeds die volgend~ weet: 

Plante neem water op deur hulle wortels en 

koolsuurgas deur hulle blare. Insekte bestuif blomme en in 

party gevalle vind die bestuiwing plaas deur middel van natuur-

faktore. Blomme met mooi kl0ure word deur insekte bestuif, en 

die wat kleurloos is soos die mielie word deur wind bestuif. 

Die verskillende dele van die tipiese blom is reeds goed bekend. 

Die werk wat in die laerskool gedoen is in ver-

band met plantelewe en dierelewe, word eintlik e~rs weer 

voortgesit in die biologie van standerd 7 en 8. Rier is so min 

faite wat die leerlinge van die laerskool af saambring, dat dit 

sowel as die werk wat gedoen is, 'n baie gebrekkige agtergrond 

vorm vir die biologie• 

(ii ) Gesondheidsleer. 

Die voorceskrewe werk wat in die laerskool behan-

del en nou getoets is, bestaan hoofsaaklik uit Voedsel en 

Menslike Fisiologic. Rierdie onderwerpe is nie weer voorge-

skryf vir standard 6 lie, maar wel vir standerd 7 en 8. In die 

biologie van standard 7 en 8, wat ~ onderdeel van die ,,Algemene 

Wetenskap" vorm word Voedsel en Menslike Fisiologie oak behandel. 

Hiervan ken die leerlinge re~ds die volgende feite: 

1. Die mens asem suurstof in en koolsuurgas uit. 

2. Watter gaswisseling plaasvind in die lange en watter plaas-

vind in die weefsels. 

3, Die aorta is die grootste slagaar in die mens se liggaam. 

4. Spiere word opgebou deur proteine. 

5. Die middelrif skei die maagholte van die borsholte. 

6. Die dwarsdeursnittekening van die organe van die spysver-

teringskanaal is reeds redelik goed bekend by die leerlinge. 

Wat die leerlinge in standard 7 nag hiervan ont-

hou, sal ~ goeie agtergrond vorm vir die voortsetting van die 



leerplan in biologie en in gesondhaidsle~r. 

(~;) Oorsaak en 1evolg. 

In hierdie toetsafdeling is betreklik goeie 

resultate verkry. Aansluiting oet die natuurwetenskaplike 

studie aan die middelbare skoal kan dus gedoen word. Hierdie 

studie le sy besondere klem op oorsaak- en gevolgverhoudings. 

Die leerlinge is ryp genoeg dat hierdie onderrig met vrug aan 

hulle gegee kan word. 

6. Samevatting van die Resultate as Geheel. 

In die vorige paragrawe is die resultate van 

die ondersoek noukeurig en puntsgewys behandel en kwantitatief 

verwerk. Hier volg ~ algemene samevatting van die gevolgtrek

kings waartoe op grand van hierdie ondersoek gekom kan word. 

Die resultate sal hier hoofsaaklik in verband gebring word met 

die doelstellings wat aan die begin van hierdie ondersoek ge

stel is. 

i) Die stand van die k~nnis van natuurverskynselE..!. 

(a) In die toets as geheel is ~ gemiddelde pres

tasie van 43% behaal. Die Biologievrac is beter beantwoord 

(51% gemiddeld) as die Natuur- en Skeikunde met 39% en die 

Gesondheidslee~ oak met 39%. 

(b) Die seuns het deurgaans beter gepresteer as 

die meisies. In die totaal is die seuns se prestasie 6% hoer 

as die van die meisies, en hierdie verskil is reeel. Hierdie 

bevinding stem dus ooreen met wat alreeds tevore bewys isl) 

nl. dat seuns beter presteer in die natuurwetenskaplike vakke 

as meisies. 

(c) By die breer beskouing van die resultate kom 

dit voor asof die feitekennis van die behandelde werk hoer kon 

wees. Waar die studie hoofsaaklik op waarneming van natuurver

skynsels berus het, was die resultate betreklik goed. Wl:lar

nemings wat sless onder spesiale omstandighede gedmen kon word, 

soos waar proewe geder.10nstreer moes word, is veel swakker bekend. 

---------------------:----
1) C~etzee: Inleiding tot die Algemene Teoretiese Opvoedkunde,396. 



Enigsins abstrakb;; begrippe soos wat voorkom by die studie 

van energievorrns soos warmte is baie swak bekend. 

Die leerlinge het egter wel geleer om waar te 

neem en ken sommige van die waargenome feite, sowel as andere 

wat ann hulle verduidelik is, baie goed. 

Sover as dit die kennis van die natuurverskyn

sels betref, wil dit tog voorkom asof die leerlinge in st.5 

reeds sou baat by vakonderrig waar die metode van behnndeling 

meer objektief-natuurwetenskaplik is, soos dit ann die middel

bnre skool toegepas word. Op hierdie wyse kan die feitekennis 

verbeter word terwyl ge~n afbreuk gedoan word aan die natuur

wetenskaplike metode nie. 

ii) Die graad van die begrip van die parate kennis. 

In twee van die toetsafdelings is gepoog 

om die begrip van die feitekennis te toets, nl. in afdelings 

H en J. In party ander afdelings het daar ook vrae voorgekom 

wat in grater mate 'n bepaling was van die begrip van natuurver-

skynsels as ~ meting van feitekennis. 

Sommige begrippe is baie goed bekend, maar oor 

die algemeen is die begripskennis slegs redelik en dikwels 

swak. Die gemiddelde prestasie in die twee genoemde afdelings 

is 35%. 

iii) Die begrip van oorsaak en gevolg. 

Die leerlinge is reeds ryp genoeg om tot ~ 

redelik hoe mate te onderskei tussen oorsaak en gevolg. In die 

toetsafdeling is 'n gemiddeld van 57% behaal. Die natuurweten

skaplike metode berus tot ~ baie groot mate op die verband wat 

daar bestaan tussen oorsaak en gdvolg. By die behandeling van 

natuurwetenskap aan die middelbare skool, kan die onderwyser in 

die stadium vrugbaar met die natuurwetenskaplike metode aan

gaan. Die leerlinge is ryp genoeg om te verstaan en te volg wat 

gedoen word. 

iv) 'n Toets as basis vir_die _st. Vl _o_E._d~rwyser in natuur

wetenskap aan die begin vp.n die jaar. 

Aan die begin van die jaar wil die onderwyser 
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weet hoeveel die learlinge wat hy in die natuurwatenskapklas 

het, ken van die natuurkennis an gesondheidslear wqt hulle in 

die laerskool moes leer. Hierdie toets is baskikbaar en sy 

resultate kan as ma~tstaf dien vir die natuurverskynsels wq~ 

die kind ken as hy in st,6 in die natuurwetenskapklas inkom. 

Die resultate wat sy laerlinge behaal, kan dan vergelyk word met 

die norm soos wat dit in hierdie toets verkry is. Indien die 

resultate ooreenstem met die wat in hierdie toets verkry is, 

kan die onderwyser direk van hierdie bevindings gebruik maak. 

v) Feite wat die leerlinge ken waarby aangesluit kan word aan 

die middelbare skool. 

Die besondere feite wat die leerlinge ken, is 

bepaal en elders in hierdie tesis volledig aangegee. Soos aan

gedui, is die omvang van daardie feite maar baie beperk. In som

mige afdelings is daar wel soveal bekend dat daardie kennis as 

basis vir die verdere werk kan dien. Oor die algemeen sal die 

onderwyser slegs aansluiting kan vind, en sal die behandelde 

werk hoofsaaklik as agtergrond dien vir di nuwe werk. Op 

feitekennis as basis vir die behandeling van die voorgeskrewe 

werk van st.6 kan nie staat gemaak word nie. 

Slotopmerking. 

Op grond van die resultate van hierdie ondersoek 

wil ons net weer stel dat leerlinge wat die feiteinhoud van 

bulle natuurwetenskapkennis betref, sou baat as hulle vak

onderrig in standard 5 kon ontvang. Die betreklike swak beheer 

wat baie leerlinge egter oor lees- en skryfvaardighede, selfs 

aan die begin van stander 6,het, sal vak onderrig onder huidige 

omstandighede baie bemoeilik. 



BYLAE 

INSTRUKSIES AAN PROEFN~MERS. 

1. Net normale standard 6 leerlinge moet die toetse skryf. 

Aanpassingsklaslaerlinge sowel as leerlinge wat vir 'n 

tweeda jaar in standard 6 is, mag die toetse nie skryf nie. 

2. Hier is geen tydsbeperking nie. Die toets. is slags ~ kennis-

meting en die leerlinge kry kans om in hulle eie tyd klaar 

te maak. Hulla sal ongeveer van 40 minute tot l~ uur besig 

bly. 

3. Elka leerling moet ~ skerp potlood h§ on mee te skryf. 

4. Die toatsafnemer lees die voorbladsy hardop met die leer-

linge deur en vestig hulle anndag in die besonder daarop 

dat hulle die voorskrif bokant elke toeta goed moet lees 

sodat hulle presies weet wat om te doen. 

5. Die toetsafnemer moet die volgende tikfout korrigeer: 

Die eerste sin op bladsy 6 moet lees: 

l) Waterdamp wat gekondenseer is •••• 

(damp is per ongaluk hier uitgelaat) 

6. Hierna gaan die laerlinge aan en voltooi die toets op 

hulle tyd. Hulle moet egter so vinnig as moontlik werk 

en nie na mekaar se werk kyk nie. 
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AI,G~:1D.f8IrE WETENSKAP TOETS. 

P ;.;RSOONLIKB G}~GBVn~l\fS. 

NA.Alil VA~~ SKOOL g 

.KLAS: --------
OUOEEDCTY ~ .J A.1R 

{me.and) ·( j as.r) 

Lees ciie opslcrif bo aan ellce toets baie noukeurig 

en aandagtig, sodat jy presies weet wat van jou gevra 

v:ord. Jy I~ry tyd om die toets te · vol tooi 7 maar moenie 

onnodig lank besig bl.Jl nie. 

Wloenie begin vocrdat aan j ou ges~word om te begin nie. 

HierdiE: "itoets sal jou ;jaar se werk nie betnvloed nie 

Julle s dus nie die standerd slaag of sali: as julle in 

hierdie toets goed of sleg doen nie.Julle moet egter julle 

uiterste bes doen, want ons probeer om belangrike dinge 

hiennee te ontdek wat later vir ander kinders, en dalk vir 

julle ook nog, van baie waarde 6al wees. 



TOET S.l!: •

A. SKRYF DIE ANTWOORD VAN Dr8 VRAAG OP DIE STREEP NA ELKE VRAAG. 

1. Wat is die naam van die instrument wat gebruik 

om tem.peratuur mee te meet? • • • • • . • • • . 

2. Watter vloeistof is in 'n gewone termometer? •• 

3. Wat is die temperatuur van 'n gesonde mens? • 

4. Wat gebeur met lcerswas as dit warm gero.aa~c word 

totdat dit begin vloei? • . • . • • • • • • • • 

------------------

------------------5. Op watter manier bereik die son se warm.te die aarde? _______ _ 

6. Y'at is die temperatuu.r waarby water lcook? • • • 

7. By Vlatter temperatuur smelt ys? • , ~. . • • • • 

8. Siekteld_•:;nle kan deur hi tte dood gemaak word. Wat 

noem ons die proses? • • • . . . . . . . . 
9. l'Toem ~2:EN bron van warmte. • • . • ••• 

lO.Dic:.:l manier v-r.:.arop warrn.te in 'n vaste stof 

voortgeplant word, word genoem • . • • . . . . 

------------------

11. Watter gas in di,J lug asem 'n mens in? •••• ·---------
l2.Watter gas kom in die grootste hoeveelheid in 

die lug voor? • . • • . • • . • . • • • 

13. Vvaarvan is dro~ ys gema.ak? . 0 • • • 

14. V·;a t;'G(:;; .... t=:,a.O .1.S nodig vir 'n vuur om aan te hou 

met bran.d? • . . • . . . . . . • . 
15. ;.:ratter gas 1 kallnvater wit word? . . . . 
16. \''atter naam word gegee aan water in die ve,ste 

toestand? • e • • • • o • ~ • ~ • o • 

17. V'at gebeur m•:::t v.'atGr wat in die son sta-:.n en 

dan wegraalc? • • . . • • • . . . , . 

18.Wat gebeur met die suiker wat 'n mens in die 

water roer totdat dit verdwyn? •••.•••• 

------------------

------------------

------------------19. Wat word water, waarin seep moeililc skuim, genoem? --------
20.Wat word water genoem waarin seep maklik skuim? 

B. SKRYF DIE A.i"TWOCRD VAl;: 0I.8 VRAAG OP DIE STRE ,:;p I"' A ELKE VRAAG. 

1. As die ryp stuifmeel oorgedra word van dio ry-p 

helmknop na die stempel van die blom, word die 

proses genoem • . . . • • • . . . • . . . 

2. Foem een j_nselc wat soms die stuifmeal oordra . • 
-----------------3. Foe:m ;;an natuur:faktnr wat soms die stuifmeGl oordra --------

4. Bome vmarvan die blare in dio winter afval worQ. 

gono en1 • • • it • o • • • • • • tt ft 0 • • • • • 

5. Hoeveel saadlo~)b8 het •n plant waarvan die die 

aartjies :;.n e blare soc:s 'n boom se takke lyk? ----------------
6. Wat:." word die groen kleurstof in die blare van 

1 n plant genoem? • . • • . . . • ••.. 

7. V12t is die kleur van die bla-re van 'n plant 
. . . 

-----------------
wat in diG donker groei? • . . . . . . 
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3. ~P.lantc wat nie elke jaar goplant hoof te word nie 9 

vvord goiJ.oen . eooo.•oeo•<>ooct 

L Wat is bekend van 'n boom waarvan o jaarringe 

getel is? • . 
10. \'latter soort plante lwm die Irncstc in vvocstynstreko 

vonr? 

• 

:; • SKRYF :OI :.:; ALTWOORD VAN DIE VRAAG OF ST RE:~P NA ELK;;;; VRAAG • 

l. \1aar begifl. die vertering van die stysellcos wat 

'n mens eet • . . : . . 

2. Waar word vertecrde suiker in die liggaam gestoor? 
--------------------3. 0JJ watter plelc in · n mens se liggaam word die 

sv.urstof wat 'n mens inasem opgene•:;r11 in die bloed? 

4. Wat is die naam van die spiere w<J.t 'n men.s se 

borsb0l te van die maagholto slcei? . • • • 

).Wat word die buise genoem wat die bloed van die 

hart af na die. versl<:illende dele van die licgaam 

vervoer? 

6. \<Vat word die buise genoem. waarin bloed ui t die 

liggaa:ra na die hart vervoer word? ·-------·-
7. 1Uatter bloedliggaE·lpies veg teen siektekieme? • 

S. Stysel wat klaar verte~r is, is verander tot . 

9. ~atter gas asem 'n Bans uit? . 

lC.We..tter bestanddeel van die hloed laat bloed stol 

as di t bui tc die liggaam lcom? . 

D. KI~S DIB REG'J~_:12__!Q.9}~~Q._V AJ:I_lj2IE WAr -~USSE~I__H..~IES .. STAAE, EN SKRYF DIE 

SYF:CR VOOR DIE WOORD, OP DIE STR~ZEP A.Al·:~· DL.:! I:I'TD VAN DIE LYN. 

Voorbeeld: As 'n mens baie dors het drink jy liewers 
(l.tee, 2.koffie, 3.water, 4.melk) • . . • 3 

----~--------------

1. Wa tOr bestaar'. ui t die twee gasse sutlrstof en 
(l.stikstof, 2.watorstof, 3.koolsuurgas) .• 

2. Y!atnr die vaste toestand is (J .dou, 2.sout 
3.droe ys, 4.ys 9 5.glas) .. 

J. V!annte verander water in (1. dou, 2. wat.::rdamp 
3. reen' 4ryp ) . -------------------4. As die water nie meer s·L:.i:cer kan opneem nie, is 
die ¥later (l.te vo_j_l 7 2.versadic;, 3.te lcoud) • 

5. Harde water is (l.water wat sleg met e seep slruim, 
2.ys, 3.water wat baie vuil is) . 

6 ~ Opgeloste onsuiv,rerhede word uj_t water ve~.vyder deur 
(l.distillasie, 2.filtrasie, J.kook, 4.kondensasie) 

------------------7. Onoplosbare onsuiwerhede in water word verwyder deur 
(l.distillasde, 2.filtrasie, J.kook, 4.kondensasie1 -----------------8. Onsuiwer water wat kieme bevat,word gereinig deur 
die water te ( l.lr.ondenseor, 2. ::cole, 3. fil treer) • 

-------------------9. Vfarmte word in vastc.: stowv1c voortgeplant deur 
(l.straling, 2.stroming, 3.gelaiding) • 



10. 'n Mens se lcoors of te:mperatuur word gemoct met 'n 
( 1. gewone te:rmometer, 2. !-::liniese termometGr? 
].barometer? 4. termometer) • 

11. As 'n vast::) stof s0os };:orsvras na:rm gc:naal~ Y:ord 
(l.los dit o:::' 7 2.verclamp dit, 3.snclt ) • 

12. As 'n brandende houtjie in 'n bottel val ~oolsuurgas 
gestes~c nord 9 sa.l d. it ( 1. :lood gac:m, 2. hclderder 
brand, 3. r:.et:c:o bly brand) . 

13. Die wat diJ grootste hooveolheid von~~cm 1~ 
die ll>-g is (l.stn-,__rstJf, ~~.:-;:oolsuurgac 

J.vaterr:l_amp, ft.stikstof) 

lLI-. C'm te bevrys dat ':c sckere gas !s:oolsuurgas is, word 
::lie gas gestuur dcur ( 1. kallcwater, 2. sou twater, 
3.suj_kerwater) • 

l <:"" 
--). As daar 'n suur soos soutm..1.ur of asyn .::,eg0oi word by 

l:alkklippe, o~ oierdop~e of kryt, is die gas wat 
a"'1'"ar1 (l "'0'1~-c-.-.--,r-·o.s 2 "'llUrsto-"' 3 'ro·::>lSU'.lrn·as) 

.1 • .;..:._ ..i.\. \-t-•0 L.v<.Jt..--LI...-·~ cr ? ·0- ~ ..!..' •J'),. I 0 --· -----

--~. KIES m:;G:C.8 1.;/0CRD V_A:§: Dr~ WAr. TUSSEN HAICIES S'Jl.AAIT EN SKRYF DIE 

SYl-':3R '\TO(rH V!OOHD C:P DIE S1rRE.8::F· AAH DI ._; J.!:ND VAN DI:0 LYN. 

1. c::mte l>_o cr:1 c;owoonlik wa tor op deur hulle ( J..r)lare 9 

2. wortcls, 3. stir- s 1 4. cm~;:o) • 

2. }?lante gee gedtl::'ende die d;.::.cg wate:r af deur hulle 
(l.blure 1 2."';ortel:'J 5 3.st , 4.blcmrrne) • 

3. Die elie word bostuif dour (l.water, 2.vo~ls, 
3 • wincl, 4 . ll7G ) 

4. 'n Lceubs~~ie wo bestuif deur (l.wator, 2.vo~ls, 
3. wind, 4 . ) 

::; • Plante neem ger.]urende die d.ag, lcool.3uurgas op dour 
>:rc1l1e (l. blare, 2.vvortols, ].stin~scls, n.. blor:1mc) • 

6. Blom-te (~leur insekte bectuif word ( 1. :1et -;;n 
'cl Tt..lr n.j_c \ (~.hot :r1o oi ,;leure, 3. b Gt bGsonder baio 
s tu_i \~ ) . 0 e • • Q 0 f:t 0 9 Q • 

7. 'n :;:nadwi_ssGJtende booJT!. ic die (l.clcnne,2.aklcer,3.sipres) _____ _ 

S. 'r. InhE.c:mse ooo2:1 is die (l.a::.\er, 2.jakarandc:,3.l-cremetart) 

tevoodsel wat deur bakteri~e 
peulplante, in die gebr 
2. ilcst')f'? :;. s r, 4.v'ater) 

aan die wortels van 
word is (l.potas, 

10. Die volgende grassoort l-ean vir 'n perle gebruil-c 
\':ord (l.hawer, 2.steekc;ro.s, J.~;:i1{oejoe, 4.buffelsgras) 

----

------

F. KI i8 .OL~ li.~CG 2;::; WOC!:W VAl" DI:S WKr ·.:CUSSBY H.A..1-CI.8S S'r~LAl·T EN SKRYF DT 

____ VCOB _DI~~ _}i_C~I-m, Oj~: OI:8 STR8_i_<;P AJ:U:r DIE lZED V1ili DIE LYIT. 

2. Die voedselsoort nqt in dio maag verteer word is 
(l.water 9 2.vitamine, 3.stysel, 4-.oiwitto) . 

3. Verteerde voe el word in :is bloed opgeneern uit die 
(1. OTI:! 7 2~diJ:::::.1err:l 7 3. , 4-.lewer). 

4. :'3loed ·.'::.t op p::-:,d i~~ van die lone;e na die hart bevat 
baie ( 1.1:oolsv.urt;as, 2. suurstof Y 3. watcrstof) . 

5. Bloed ~atop is van die hart na di. longe bevat 
baie (l.l-:oolsuurgas, 2.suurstof, 3.waterstof) • 



5" Die maaghol to v•orcl van C.ie borshol te geskej_ dour die 
(l.ribbobene, 2.niero, 3.lewer, 4. ddolrif) . 

7. Suurstof word uit die oc:d afgegc::e en koolsuurgas 
opgenee:n in die (l.gera..J..lnte, 2.Y1e,;fs s, 3.niere) • 

8. Spiere word opgebou deur vortearde (l.protei~e, 
2.stysel, 3.~inerale soute, 4.ve e) • 

9. Dme rooi 1 vc:xr1 'n rol)ot is (l.bo 7 2.tn o micJ.del, 
3.onder) 

10. lii::.::,2,r daar ,g:.:(:;n vootpaadjie is nie lcop voetgangers 
(l.ac:m j_e er~cant van e pad, 2.aan di 1inker-

~;:ant van dj_e pc~d, 3. die mj_ddel van die pad) •••• 

G. , ... \iCCRO V_ DL::; WAr TUSSEY EAKIES STAAN 

)_. '~ Insok h (l.vier bene,2.agt bone, 3.ses bene) • 

':1. S:~iT.c!lG~;:op ll·~t(l.vi.::r bene, 2. bene, 3.SCS bone). 

--------

---· 

SICRYF DU~ 

3. Eus~ etc 10 eiers (l.ou hope, 2.in staande water, 
3. di _; ,;-rond, 4. in ~;one) • 

4. iG~ 10 crs 
3. j_:r:·. ~) grond 1 

(l.ou mis hope, 2. 
4.in b0me) 

staande water, 

?. Die bostc manier om vlie~ te roei is (l.dood slaan, 
2.om. olj_.J op staande vn3.~ter te .z_ooi, 3cdie vorw:ydering 
van ou rn.is hope, 4.om f in hulle lws te gooi) • • 

i) • e stc man1or om rnus~dete ui t te rooi is (1. dood slaan, 
2. :J": olie op staande .. 'ater te go::>i, 3. die verwydering 

van ou -rnis hope, 4. 0:.11 in hul1e kos t gooi) • 

7. Vliec is i:c want (l.hulle ra;:-:s baie, 2.hulle is 
r;iftig, 3. hulle dra siekteJ.{iGme rond) 

'r Volv•-as--::e v::!..i leof on~eveor (l.vyf v'olce, 2.v-;;rf m2u:mde 
3 • vyf j aar) . 

8. 

10 eiers in (l.ou mis hope, 2.in staande 
3 ,... ·:·,,., c1 ·-·ro·"""' ) • •Jo:...-- .. -· .• =" .t .. se c 

10 • ..:-\.s 'n S]Jrin~raan se oiers Ul tbroei, :com dae.r te voor-
s'::yn (l.die vol'.vasr3e sprinkaan, 2.larwes, J.voetgangers) ----

1. Y/atcr sal vinnig vcrdarnp ui t 'n dam wat • 
l('::~J.e rnaa-r di is. 

....;..( __ ) 
2. 'n groat crvlalrte beslaan maar vlak is. 
3. naby die see gele~ is. 

2. Sor,J.tyds ka:c hardev;ater s word deur • 

3. C'p 

4. 

I.f.mi~cer die water te gooi. 
2.die water baie te roer. 
3.die wat0r te ~ook. 

1 ~'l kOU8 more ~;:S,J') I D ffi(mS j OU 8.S0ffi SiGn Vva;:1t 
1. cUe '·aterd22np J .. r> .. die as em vorm. druppel tj ies 
2.v:Tant jou asem is nat as dit koud is. 
3. j ou aser£'. is vrarr-:. en die lur; is \::oud. 

lug word versachg a.::.::.'l waterdamp 
l. as die v1ind aanhou waai. 
2.as dit koud word. 
3.a.s die son warrJ. slcyn. 

(_) 

. ( ) 
water:--

( ) 



5. As 1n stuklde yster warm gemaak word 
l.sal dit swaarder weeg as toe dit ~oud was. 
2.sal dit netso swaar weeg as toe dit koud was. 
3.sal dit ligter weeg as toe dit koud was. 

6. As 'n ystersta:::'te warm o;emaal: word 
1. vrord e sta:fie langer. 
2. ~Jly c1ie stafie se lengte onveranderd. 
3.~ord dio stafie kortor. 

7. 100°0. is Clio temporatuur •.ra2.rby 
1. alJ.e vlooistoVlive l:oo}c. 
2.skoon water kook by e see. 

0 u. 

3.v:ater by alJ.e pl e :.;:oo~;:. 

1 n StryJcyster h'::d~ 1 n houthandvatsel sodat 
l.di :;rster \Jeter vaszehou l;:an word. 

• 

. ( ) 

(_) 

. (_) 

. (_) 

2. e YJarmte D.ie tot by j au hand gelei lean vvord nie. 
3.dio ter r.11ooior ~can lyle. 

c;. As lug vcrl"~i t word sal . 
l.dit en minder word. 
2.dit uitsit, ligter word en o~styg. 

Sin.kda:::::; var: huise vvord gever"c? • 
l.sodat hullc nio moot roes 
2.r mooier moot 
3.sodat e nio moot 1 nio. 

. ( ) 

(_) 

I. pE:: .~d2 ;3n:: IS :Q.I_: Oi·RSA~'q.C ~:~IY 'DIS AJrD:sR SIT IS DE~ GEVOLG. SO£/IS 

S ·n' . 1'' 'T'' cn-=>s' 'TT ., . ..,R~'m.,.., .... ,,_ scr-r.·s DI ' G'"VOLG SKRVF I ( 1) AGT'•"R '.l.LVJ).._ I u ... ~·.;; ,..; ..[\, .:"!.~1,!.\.. _,:,;_'..JJ. ;j '1 .. .1 ._ll .._:.t \:.; 12, • ..!. .:11 . .J!; 

pr:~ _ _:::_C)ESA.Alz;_ .. ____ E:__(_g_) _____ C~ ~11- DI1~ _G):i:VOLG. -K~q-OED HA DIE VOORBE .:;LD 

1. Water •;rord. v. 
Die v'e.ter koo''~. 

2. Dit begin reMn. 
Daar is baie wolko in ~ 

3. Dia lug sit uit, word ligter e~ styg op. 
Die word verhit. 

4-. KalJ:::v:atE.r vwrd melkerig. 
Koolsuurgas VTorcl, deur die leal:cv.rat.~r gestuur. 

5. Die re8m''Z:tter 33.~-;: vinnig weg in die land. 
Dio land besta.~E uit sandgrond. • 

~. Al die re~nwater loop weg. 
Die grand is haie slruins. 

7. Stoom word afgekoel. 
Die stoom verander in water. 

8. 'Hater verander ys. • 
Die water word afgekoel. 

9. Die plante gaan dood. 
Die plante ly droogte. 

lO.Die wind waai sterk. 
Die stofvlolke tre1;: haas in die lug op. 

VOOR3E:8LD: Die veld is nat (_2_) 

Dit het gerel:!n. (_~ _ _) 

(Blaai om) 

• 

• 

.. ( ) 
. (==) 
. ( ) ·<==) . . ( ) 
.(==) 
. ( ) 

. (==) 

. ( ) 
.(==) 

. ( ) 
(==) 

. ( ) 
(==) . ( ) 
(==) . ( ) 

. (==) 
( ) 
(==) 



J. -8FDBI-i..i~AF EI -~Imr:,~ sn-,;- J_:; VOLG 'n KLOI'IIPIE WOORD:S. EIJC.2; WOORD HET 

DI~SI:;IJFDZ B:ST.SKEEI_§_ AS_EEF~AJ:I DIE .§.INNB. SKRYF NOU OP DIE STRE.:::~P 

1::-A -~:gee S Ili__;P._IE YOT/J]/LC:fi__VAtL.:~r.:; ~Q_Q._Ji:Q__ WAT DIES.CLFDE BETEKENI S HET 

AS DIE Sir. -----··-·-

1. Water wat gekondensecr is. 

2. Dou wat verys het. 

3. 'n Oplossing van sout on water kook droog sodat 
soutl;:orrels vorrn. 

4. Woll-::e wat op die op~0orvlakte van die aarde is. 

. 

5. Water 'nord gesuivvor deur die water met modderde·~l
tjies daari~ 5 dour kladpapier of filtreerpapier te 
(-I:OOi. 

.) • Oj_e war:ntcgra.:d van •n_ stof. 

7. ~s water verbit word sit dit uit en styg OJ en kou 

. 

. ( 
( 

. ( 
( 

( 

( 

-
-

) 

) 

) 

) 

) 

) 

v;atcr noBEl die plek daarvan in. . ( ) 

(,. ·:;.3n vc;nn of soort van energie. ( ) 

9. 'n Slc::.te geleier van vrannte. • ( ) 

10. 'n Goeic .o:cleicr van warrnte. • ( ) 

11. As 'n ~-nielie-::;it warm on nat is, dring die pluim~t=lie 
en worteltjie deur die saadhuid. ( ) 

12. 'n Pl2.nt ge :: watorda~·1p dertr sy blare af gedurencle 
die dag. .( ) 

13. rJ11 ~;;oeie oeste te verseker vrord nie elke jaar 0:9 

clieselfde crond crtaJ_)pels geplant nie. ( ) 

14. O:pgeloste voedsel drL"g: .. ·deur die \'Tortel van die 
pl2:>Jt 7 terwyl die plant besiz is om die voedsel 
o p t e n e em . . ( ) 

15. Stysel word gcvor:ra in cie croon blare van 'n plant. (_) 

1 -~. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Die grootste slagaar il'J diG mens se ]_ igg[-tanl. ( ) 

Die vGrt r::ringsa:p wo.t ln 'n mens SG speclcsel 
woordig is. 

'n Vertcringsap van die lev·c::r wat h·::lp met 
vert::ring van die vette. 

J~~on bestar.dd~_;-:::1 

Die bene is 

l. Vlissel bou 

4.hout 

7. vrarrnte 

lO.dou 

13.ptialien 

16.gero.amte 

die 

van die bloec1 beveg kieme. 

ankerplek van die spiere. 

2.transpirasie 

5.stroming 

8.ontkieming 

ll.filtrasie 

14.kristallisasie 

17.gal 

19.wit bloedliggaampies 

tr:::;en-
( 

die . ( 
. ( 

. . ( 
3. temp·aratuur 

6.yster 

9.osmose 

12. ryp 

15.mis 

) 

) 

) 

) 

18.aorta 

20.fotosintese. 
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Col ~ 0 Fahrenheit 

,, 
'h 2 
11=-------------Kook:-Junt van skoon Y't:c-tor-------------
1 

'i 
' 

I 
2-----------TcmpurEt ..... uur van 'n sonde mcns-----4 

----------Vries t van clcor;n V'ator---------§.-



BYLA:S III. 

Formula vir die berekening van ra~alheid van varskille op ~ 

basis van 95%. 

.t 
,./ .·( .~ 

Z '\ / . I 
a/ 

f~ .. 
Die simbole hat die volgende batekenis: 

·xi = grootste prestasie in persentasiewaarde (seuns). 

x2 = kleinste prestasie in persentasiewaarde (meisies). 

za = konstante waarde 1.96. 

~ = 'die standaardafwyking vir die seuns. 

~~ die standaardafwyking vir die meisie.s. 

nl ~ die aantal seuns. 

n2 - die aantal meisies. 

Die volgende fornule is gebruik om die stB.~daardafwyking 

te bepo.al: 

•• ,") • J'' .• , • -· , 'l . 
... ,).."'.-:,I I (• = ,. ·,>-X;· ·-· .. ;'r:, 

>,; < ' •• ,,. • •• 

Die simbole het die volgenda bet~kenis: 

n = die aantal proefpersone. 

{.x:.~ die som van die vierkante van 11 n 11 proafpersone se prestasies. 

(x.~)2 -- die vierkant van die gemiddelde van 11 n " prestasies. 
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