
 

ST JOHN’S COLLEGE  
 

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL :  VRAESTEL  1 
 

Tyd: 2 ½ uur                                   100 punte 
    MH                       LV 2011 November-eksamen

             
 

Instruksies: 
 

Hierdie vraestel bestaan uit VIER afdelings:   
 
                 Afdeling A:  Begripstoets  30 punte  
                  
                 Afdeling B:             Opsomming  10 punte  
 
                 Afdeling C:             Poësie   30 punte  
 
                 Afdeling D:             Taal   30 punte 
 
Beantwoord al die vrae in al die afdelings. 
 
Begin elke afdeling op ‘n nuwe bladsy. 
 
Sterkte en geniet die eksamen!         

    
AFDELING VRAAG LEERUITKOMS 

ASSESSERING-
STANDAARD 

PUNTE 

Leesbegrip 1 2 2.1, 2.2 20 

 2 2 2.1, 2.2 10 

Opsomming 3 2, 4 2.1, 4.2 10 

Poësie 4 2 2.1, 2.4, 2.5 10 

 5 2 2.1, 2.4, 2.5 10 

 6 2 2.1, 2.4, 2.5 10 

Taalvaardigheid 7 4 4.1, 4.2, 4.3 20 

 8 4 4.1, 4.2 7 

 9 3, 4 2.2, 3.2, 4.2 3 
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Afdeling A: BEGRIPSTOETS 
 

Vraag 1  ‘n Leesstuk 
 
Lees die volgende leesstuk noukeurig deur en beantwoord daarna die vrae wat volg: 

 

Ek haat perde! 
 
1. Ek gaan nie doekies omdraai nie: ek haat perde. Ek weet wat julle dink. Perde is gaaf, mooi, spesiaal. 
 Julle weet egter nie hoe hulle is nie, omdat julle seker nooit agter een skoongemaak het nie.   
 
2. Ek het in Meyerton grootgeword, waar mense se 
 gemiddelde IK’s  kamertemperatuur is en dit sosiaal 
 aanvaarbaar is om whiskey gemeng met 
 hoesmedisyne te drink vir ontbyt. Ons het perde 
 gehad. Ons het hulle nooit gery nie; hulle het bloot 
 rondgestaan soos groot dom tuinversierings.  Vir 
 agtien jaar het ek ‘n ongetemde haat ontwikkel vir 
 hierde Goddelose vark-ondiere.  
 

Ons perde het baie gevreet. Die heeldag, elke dag. 
Hulle het nie geknibbel of gepeusel nie - hulle het 
kos 24/7 opgesuig soos enorme industriële 
stofsuiers. Die gevolg - ‘n eindelose rivier mis wat 
uit hulle agterente geskiet het. Hulle het in die 
hoekie van die kraal gestaan naaste aan die 
kosbak, wat veroorsaak het dat die mis alles in 
een plek gekonsentreer is.  Ek moes hulle kosbak 
skoonmaak. Ek moes knie-hoë rubberstewels dra 
en my pad deur die vier voet diep modder-mis-en-
urine mengsel veg om daar uit te kom. My 
stewels het telkens vasgesuig in hierdie mengsel 
en my voete het telkens uit die  stewels gekom. 

 Ek moes toe aan die heining hang en probeer om die vasgesuigde stewel uit te trek. Dit was soos om 
 op ‘n klimraam te speel, met ‘n diep, donker oseaan verrottende perdemis onder my.  
 
3. Ons perde het hooi gevreet wat in bale van 100kg - 150kg gekom het. Hulle het soveel gevreet dat 
 ons elke naweek nog moes gaan koop. Ons moes na ‘n plaas iewers ry, dit op die bakkie laai, huis toe 
 ry en weer aflaai. In die somer was dit mislik warm. Ek was allergies vir hooi en moes langmouhemde 
 en dik handskoene dra met ‘n asemhalingsapparaat. Ek was ‘n klein vettie met maer noedelarmpies 
 wat skaars my tandeborsel kon lig. Om loodswaar bale hooi vir ure aaneen sonder vars lug in vuur-
 warm hitte te lig met my vel wat in rooi opgeswelde 
 blase uitbreek en my oë en keel en longe wat brand 
 was nie pret nie.   
 
4. Elke paar weke het die perde deur die elektriese 
 heinings gebreek en die hele nag die motoriste op 
 die snelweg geterroriseer. My ouers het my toe 
 wakker geskud en ons moes met flitsligte gaan soek 
 na die besete ondiere. Ek weet nie hoekom die perde 
 sulke avontuurtjies gehad het nie, maar  vermoed dit 
 het iets te doene gehad met òf vreet, òf seks òf nuwe  
 maniere te vind om my te straf.  

Ek       pêêêrdjies!!! 
Hulle is wonderlik! Ek het nog 

nooit een gesien nie, maar 
hulle vlieg tussen die wolke 

deur en reën Smarties 
ondertoe! 

 

 
fig 1.’n Meyerton-tannie 

spasie - gebruik  
om mis te stoor 

stertkant -  
mis spuit 
hier uit 

mondgat - kos 
gaan hier in 

mikro-brein - om te besluit 
waar om mis te laat val 

 

hahahahahaha! ek gaan nog vreet sodat daai vet 
mannetjie swaar bale hooi moet lig en kniediep deur 

‘n oseaan van my mis sal moet sukkel . . . 

fig 3.’n mis-skietende ondier 

fig 2. ‘n perd se anatomie 
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Vrae: 

1.1 Wat beteken die skrywer as hy sê “Ek gaan nie doekies omdraai nie.”? (par 1).  

 Kies EEN en skryf dit vol uit: 

 1.1.1 Hy gaan nie die perde se vuil doeke omruil nie. 

 1.1.2 Hy gaan reguit praat. 

 1.1.3 Hy wil nie in sy sakdoek begin huil nie.      (1) 

 
1.2 Verduidelik in jou eie woorde wat dit beteken om agter ‘n perd skoon te maak.  (1) 
 
1.3 Wat probeer die skrywer vir ons sê van die mense van Meyerton se intelligensie?  
 Gebruik jou eie woorde.         (1) 
 
1.4 Die skrywer vergelyk die perde met varke (par 2).        
 Gee EEN moontlike rede waarom hy dit doen.      (1) 
 
1.5 Wat beteken dit om iets 24/7 (par 2) te doen?      (1) 
 
1.6 Wat het die perde die heeltyd gedoen omdat hulle soveel gevreet het?   (1) 
 
1.7 Wat het altyd met die skrywer se rubberstewels gebeur?    (1) 
 
1.8 Waar sou jy gewoonlik ‘n klimraam vind, en waarvoor sou dit gebruik word?  (2) 
 
1.9 Waarom moes die skrywer ‘sonder vars lug’ in die hitte werk?    (1) 
 
1.10 Sê of die volgende stellings WAAR of ONWAAR is en haal uit die leesstuk aan om jou   
 antwoord te bewys. 

 1.10.1 Die skrywer se gesin het perde aangehou om die plek mooi te laat lyk.  (2) 

 1.10.2 Die skrywer was ‘n sterk seuntjie      (2) 

 

1.11 Beskryf die fisiese simptome van die skrywer se hooi-allergie.    (2) 

 

1.12 Verwys na figure 1-3 om die volgende vrae te beantwoord: 

 

 1.12.1 Waarom is die Meyerton-tannie so lief vir perde, volgens haar?   (1) 

 1.12.2 Noem die vier hoofdele van ‘n perd se anatomie, volgens die skrywer.  (2) 

 1.12.3 Kies die woord wat die perd in figuur 3 beste beskryf en skryf dit dan neer:  

  moedeloos/moederlik/moedswillig      (1) 

                                    [20]  

 
 
 
 
 
 



AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL                                                       LV EINDEKSAMEN - NOVEMBER  2011 
 

4 
 

Vraag 2  Grafiek 
Bestudeer die volgende grafiek en beantwoord daarna die vrae wat volg: 
 

 

 

 

 

*Angry Birds is ‘n videospeletjie ontwikkel deur Rovio Mobile vir Apple Smartphones. Die doel is om 

verskillende voëls te gooi om sodoende die Bose Varke en hulle geboue uit te wis. 

 Swart Voël 

 Blaas byna die hele vlak op 

 Dis soos om hasies met ‘n atoombom te jag 

 Die mees bevredigende voël ooit 

 Geel Voël 

 Kan deur allerhande goed breek 

 Laat jou voel dat jy eintlik strategies speel in 

plaas daarvan om net voëls te gooi totdat jy 

die vlak geslaag het 

 

 Wit Voël 

 Eers opwindend totdat jy besef dat die bomme 

wat hy laat val minder skade aanrig as spoeg-

gevulde waterballonnetjies 

 Blou Voël 

 Sjtoepit voël wat ontplof en drie kleiner, 

effens sjtoepiter voëltjies vorm 

 Rooi voël 

 Pret voël om te gebruik as jy dit geniet om te 

voel asof jy tafeltennisballetjies teen ‘n 

Sherman-tenk gooi 
(alhoewel die groot weergawe van hierdie voël uitstekend 

is. Hy’s soos ‘n oorgevrete meteoor)  

 Groen Voël 

 As dit ‘n regte voël was, sou ek dit met ‘n 

tennisraket probeer uitwis 

 Dis soos om ‘n frisbee in ‘n kategorie 6 

windstorm in te gooi en te hoop dat jou 

hondjie dit sal kan vang 

 Hierdie voël suig - harder as ‘n 

Electrolux  

 

MEES WENSLIK 

MINDER WENSLIK 
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Vrae: 

2.1 Verduidelik kortliks wat die doel van hierdie grafiek is.      (2) 

2.2 Verduidelik volledig wat die skrywer probeer sê wanneer hy sê dat Rooi Voël so effektief is  
 soos om ‘tafeltennisballetjies teen ‘n Sherman-tenk (te)gooi’.     (2) 

2.3 Blou Voël word beskryf as ‘sjtoepit’. Wat is die korrekte Afrikaans van hierdie woord?  (1) 
 
2.4 Waarom is Swart Voël so ‘n goeie wapen om te gebruik?      (1) 
 
2.5 Haal EEN woord aan om aan te dui wat Wit Voël gebruik om skade aan te rig.   (1) 
 
2.6 Antwoord slegs ‘Ja’ of ‘Nee’ op die volgende vraag:  
 Laat Geel Voël jou voel dat jy net voëls gooi totdat jy die vlak geslaag het?   (1) 
 
2.7 Watter TWEE voëls kan van vorm verander?       (1) 
 
2.8 Wat beteken die slêng uitdrukking “Hierdie voël suig” (Groen Voël)?    (1) 
 

[10] 
 

[30] 
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Afdeling B: OPSOMMING 
 

Vraag 3  Lees die volgende beskrywing van ‘n tipiese Zombie-Apokalips goed deur. Som dan 
  die VYF tipiese fases van hoe die apokalips verloop op.   
 
Instruksies: 
(a) Nommer jou fases van 1-5. 
(b) Jou opsomming moet 70 woorde lank wees, of jy sal punte verloor. 
(c) Skryf jou lys sover moontlik in jou eie volsinne. 
(d) Moenie meer as een sin oor elke fase skryf nie. 
(e) Skryf die aantal woorde wat jy gebruik het aan die einde van jou opsomming neer. 
 

 

Hoe alles uitmekaar val tydens ‘n Zombie-Apokalips 

Dit begin met ‘n dom-idioot wetenskaplike wat 
onnatuurlike en onetiese eksperimente op ‘n dier soos 
‘n gorilla uitvoer, wat dan besmet raak met zombie-
draende kieme.  
 
In plaas daarvan om die gorilla onmiddellik vrek te 
maak, probeer die mal wetenskaplike om iets 
vertraags te doen, soos om vir die gorilla kwantum-
fisika te probeer leer. Die besmette gorilla vat dan ‘n 
happie uit sy onderwyser.  
 
 

Nadat hy gebyt is, probeer die wetenskaplike eers om 
die simptome (soos ‘n behoefte om aan sy baba te 
kou) te ignoreer. Hy sal egter uiteindelik in ‘n hospitaal 
beland waar hy sexy verpleegsters en aantreklike 
dokters begin eet.  
 

In plaas daarvan dat mense hulleself in hulle huise 
toesluit, hardloop hulle die strate binne op soek na 
hulle geliefdes. Wanneer hulle hulle vind, hardloop 
hulle na hulle geliefdes ten spyte van die duidelike 
bloed-stromende hapmerke oral op hulle liggame. Dis 
hoe die infeksie vinnig sprei. 
 

Oorlewendes stroom dan na dom-onnosel plekke soos 
Woolworths in plaas van winkels waar haelgewere, AK-
47’s en ammunisie verkoop word. Sodra hulle ‘n paar 
minute daar is, begin hulle stry en veg oor wie die leier 
van die groep is, wat die zombies genoeg geleentheid 
gee om in te breek en hulle een vir een soos Nando’s 
hoendervlerkies te eet.  
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Afdeling C: POËSIE 
 
Vraag 4  Sefapano JL Marais 
 
                                                                              Kruis  
                                                                         na die 
                                                                    opslaan  
                                                                 ons oë  
                                                                     waarheen ons  
                                                                        op die berg 
                                                                              ditapole  
                                                                                  mekopu  
                                                                                        poone  
                                                                                            dikgoho  
                                                                                               dipodi  
                                                                                                    dipere  
                                                                                                        dikgomo  
                                                                                                         vir reën  
                                                                                                      gaan bid 
                                                                                                  sing 
                                                                                             met ‘n stok  
                                                                                         agter die moruti  
                                                                                    werksklere  
                                                                                mense in 
                                                                            komberse  
                                                                          vroue met kopdoeke  
                                                                                stofbesaai  
                                                                                   deur die suurveld  
                                                                                         beweeg  
                                                                                            begin die stoet  
                                                kom hulle bymekaar  
                                                              van Hlomisa  
                                      aan die voet  
 
Vrae:  
 
4.1 Watter TWEE funksies het die ongewone tipografie wat in hierdie gedig gebruik is? (2) 
 
4.2 Haal twee agtereenvolgende woorde aan wat ‘n negatiewe beeld van die omgewing  
 skep.           (2) 
 
4.3 Wat is ‘n ‘moruti’ (reël 18)?        (1) 
 
4.4 Om watter rede stap hierdie mense teen die berg op?     (1) 
 
4.5 Verduidelik die hiërargie in die volgorde van die volgende woorde: 
 ‘dikgomo, dipere, dipodi, dikgoho, poone, mekopu, ditapole’.    (2) 
 
4.6 Verduidelik die letterlike en figuurlike betekenisse agter die woorde ‘waarheen ons ons  
 oë opslaan na die Kruis’.        (2) 

[10] 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
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Vraag 5  Die Soetste Kind P de Vos 
 
   1 Die soetste kind wat daar ooit was, 
   2 was Pieter Hendrik van der Plas. 
   3 Hy was sy hande, was sy voete, 
   4 Skrop sy tande, skrop sy sproete. 
   5 Saans klim hy vroeg reeds in die bed, 
   6 eet ál sy vleis, maar nóóit die vet. 
   7 Eet broccoli, ja, sonder brom 
   8 kry 10 uit 10 vir elke som. 
   9 Sê nooit ‘n enkel nare woord, 
   10 bly tjoepstil, soos ‘n kind behoort. 
   11 Nooit kla of pla of kreun of steun hy; 
   12 nooit brom of grom of huil of ween hy. 
   13  Nóóit kruip hy in ‘n donker kelder. 
   14 Sy hemp bly weke skoon en helder. 
   15 Sy broek bly sewe jaar lank heel. 
   16 Nóóit sou hy boelie, jok of steel. 
 
   17 En toe hy groot was, trou die ou 
   18 met juffrou Breggie van der Pouw. 
   19 Ses kinders het die twee gekry. 
   20 Dié dryf hulle gou tot raserny. 
   21 Hulle kla en pla, hul steun en kreun. 
   22 Hul brom en grom en tjank en ween. 
   23 Hul boelie almal, jok en steel. 
   24 Trek skewebek en vloek en neul 
   25 tot Pieter Hendrik van der Plas 
   26 wens al sy kinders moes verkas. 
   27 En hierdie storie wil graag toon: 
   28 Deug word nie altyddeur beloon.  
Vrae: 
 
5.1 Haal TWEE versreëls aan wat bewys dat Pieter daaraan glo om gesond te eet.   (1) 
 
5.2 Watter bewys kry ons dat hy ‘n skrander leerling is?      (1) 
 
5.3  Wat kan ons aflei van Pieter as ons lees in r9 ‘Sê nooit ‘n enkel nare woord’?    (2) 
 
5.4 Watter effek het Pieter en Breggie se kinders op hulle gehad, en waarom?   (2) 
 
5.5 Verduidelik die verskil tussen ‘tjank’ en ‘ween’ (r22) kortliks.     (2) 
 
5.6 Wat beteken r25-r26 in die konteks van die gedig?  
 ‘tot Pieter Hendrik van der Plas 
 wens al sy kinders moes verkas’         (1) 
 
5.7 Wat, dink jy, is die boodskap van hierdie versietjie?      (1) 
 

[10] 
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Vraag 6  Ongesiene gedig  
  Dooie perd  RK Belcher 
 
   1 ‘n Bus het hom vanmiddag doodgestamp: 
   2 nou lê hy in die drie-uur son en swel 
   3 met treksweet tot salpeterwit verdamp 
   4 en plek-plek steek sy ribbes deur die vel. 
 
   5 Die deurgeskuurde dye is bevlek 
   6 met papsels mis wat uit die pens uitstoot 
   7 en vlieë swerm in die neus en bek 
   8 waar strooigeel tande dom kners teen die dood. 
 
   9 ‘n Trekker sal hom wegsleep uit die straat 
   10 en buite waar hy lê sal wurm en son 
   11 langsaam die lyf tot kaal gebeente stroop, 
   12 en so word hy in al ons dink en praat 
 
   13 meteens die skrik as ons hom op ‘n middag sien: 
   14 die dood wat gryns op ‘n vullishoop. 
 
Vrae: 
 
6.1 Haal TWEE versreëls uit die gedig aan wat die perd se beserings beskryf.    (2) 
 
6.2 Waaruit kan ons in strofe een aflei dat die perd besig was om hard te werk toe die bus hom  
 getref het?           (1) 
 
6.3 Haal TWEE aparte woorde uit strofe drie aan wat sal veroorsaak dat die karkas van die perd  
 later net ‘n hoop bene sal wees.         (2) 
 
6.4 Waarom sal die spreker ‘skrik’ (r 13) as hy/sy die perd op ‘n middag sal sien?   (1) 
 
6.5 Die perd se dood en aftakeling word baie onsimpateties of onemosioneel beskryf.  
 Stem jy saam met hierdie stelling? Noem twee bewyse uit die gedig om jou antwoord te staaf. (3) 
 
6.6 Watter beeldspraak kry ons in reël 14?        (1) 
 

[10] 
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Afdeling D: KOMMUNIKATIEWE TAAL 

           HOE OM ‘n PONIE TE RY

 

 

 

 

 

 

 

 

Benader Stadig 
Moenie die ponie laat skrik 
nie. Wanneer jy naby is, 
vryf sy kop saggies. As jy 
dooie muise in jou 
broeksak het, voer hulle 
aan die ponie. 

Dit bou vertroue 
 

Wees Bedagsaam Teenoor Ander Mense 
 

Wees Versigtig 
As die ponie gif in jou gesig 
spoeg, of hard brul, is dit 
heel moontlik nie ‘n ponie 
nie. 
Gaan soek ‘n ander een. 
 

Hoe om Op te Klim 
Die eerste keer is dit nie maklik nie, maar hou net 
aan en binnekort sal jy ‘n kenner wees!  
 
 

Wees Getrou aan Jouself 
Moenie toelaat dat ander mense jou sê wat om te 
doen nie. As hulle dit probeer, demonstreer hoe  

goed  jy is met ‘n kettingsaag. 
 

Eers As Jy Op Is . . .  
 . . . is dit in die haak om jou 
kettingsaag weer aan te skakel. 
Hou dit hoog in die lug en oefen 
solank jou oorlogsgesig. 
 

Veiligheid Eerste! 
As jy ‘n kettingsaag met jou 
het, maak seker dat jy dit 
afskakel voordat jy op jou 
ponie se rug klim. 
 

Moenie so opklim nie;  
dit is verkeerd 

 

Dit is ook verkeerd.       
Baie, baie verkeerd. 

 

HAAI! Verwyder jou ondier uit 

my rose uit! 

Geluk! 
Jy Weet Nou Hoe om ‘n Ponie te Ry! 

 

‘n Ponie is die enigste dier ter aarde wat ‘n 
reënboog uit sy agterent kan laat skyn - en jy 

weet nou hoe om hom te ry!  
Mooi so! 

 

As Jou Ponie Moeg Raak 
Meng Whiskey met 
slangbloed om ‘oorlogsap’ te 
maak. Laat jou ponie dit 
drink en hy sal binnekort 
weer perdfris wees. 
 



Vraag 7  Sinstrukture 
 
Verwys na die vorige bladsy se strokiesprent en verander telkens die sinne hieronder soos aangedui: 
 

7.1 Die tuinier sê vir Jason: “Jy moet jou ondier uit my pronkertjies verwyder!” 

  
 Die tuinier sê vir Jason dat . . .          (2) 
 

7.2 Die instrukteur sê vir Jason dat ponies baie lief is vir dooie muise. 

 
 Die instrukteur sê vir Jason: “ . . .”        (1) 
 

7.3 Die ponie het gif in Jason se oë gespoeg. 

 
 Gif . . .             (1) 
 

7.4 Die ponie skud vanoggend sy maanhare uit om kwaaier te lyk.   

  
 Sy maanhare . . .           (1) 
 

7.5 Jy moet jou kettingsaag afskakel, want dit is vir die ponie vreeslik gevaarlik. 

 
 Omdat . . .           (1) 
 

7.6 Jason het op die ponie se rug geklim. Hy het sy kettingsaag triomfantelik aangeskakel.  

 
 Nadat . . .            (2)  
 

7.7 Jason voer die ponie ‘n paar dooie muise om die perdjie se vertroue te wen.   

 
 Jason voer die ponie ‘n paar dooie muise sodat . . .       (1) 
 

7.8 Jason klim per ongeluk oor die perd se kop om hom te ry. Hy gaan vir die eerste keer perdry.  

 
 Jason, wat . . .           (1) 
 

7.9 Jason is ‘n baie goeie ponie-eienaar, want hy het altyd ‘n bottel ‘oorlogsap’ in sy rugsak. 

 
 In die toekoms . . .          (2) 
 

7.10 Jason ruk hom vreeslik op wanneer iemand hom sê wat om te doen.    

 
 In die verlede, . . .           (3) 
 

7.11 Jason het ‘n sertifikaat gehad wat hom toegelaat het om ‘n ponie te ry. 

 
 Op hierdie oomblik . . .           (2) 
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7.12 Het jy al ooit iemand met ‘n brullende kettingsaag op ‘n ponie sien ry?  

 
 Nee, . . .            (1) 
 

7.13 Jason staar met bewondering na die reënboog wat vanuit sy ponie se agterent skyn. 

 
 Jason hou daarvan . . .           (1) 
 

7.14 Die mense is al gewoond aan Jason se koddige gewoontes. 

 
 Die mense behoort . . .           (1) 
 

[20] 
 
Vraag 8  Woordstrukture 
 

Lees die onderstaande paragrawe deur en doen telkens wat tussen hakies gevra word.  
Skryf slegs die nommer van die vraag en jou antwoord neer. 
 

 

 
 
 

Die klein (8.1 pen - verkleining) kruip (8.2 baie+bang - intensiewe vorm) agter die koffiebeker weg. Met  (8.3 
klop - korrekte vorm van die deelwoord) harte luister hulle na hulle meester se stem. Penne sterf (8.4 a.g.v. - 
skryf die afkorting uit) mense wat hulle ‘bloed’ gebruik om mee te skryf. Hulle kan nie (8.5 glo/belowe - kies 
die regte woord) dat hulle meester so wreed kan wees nie! Dit lyk amper asof hulle (8.6 sweer - gee die 
korrekte vorm van die deelwoord) vyande kan wees. Die pen in die middel is (8.7 lank - vergelykende trap) as 
die ander twee, en is dus die leier.   
 
As ‘n mens (8.8 hy/sy/jy/jou/haar - kies die korrekte voornaamwoord) pen iewers laat lê het, is dit baie 
irriterend. Die eienaar van die penne, (8.9 wie/wat - kies die regte woord) regtig ‘n baie (8.10 gaaf - korrekte 
vorm van die woord) man is, lyk baie ontsteld! Hy is besig om (8.11 oor/op/onder) die telefoon met sy 
kollega te praat terwyl hy (8.12 intussen/tussen/tussenin - kies die korrekte woord) al die papiere op sy 
lessenaar rondsoek na ‘n pen. Gewoonlik is daar baie (8.13 skryfding - meervoud) in sy kantoor. (8.14 - Vul ‘n 
vraagwoord in) dink jy behoort hy nou te doen? 

14 X ½ = (7) 
 

Hang net aan, laat ek net gou iets kry om 

mee te skryf. Dêmmit . . . ek kon sweer ek 

het nou net ‘n pen hier iewers gehad. 

DIE BOSE MEESTER SMAG WEER 

EENS NA ONS LEWENSBLOED! 

KRUIP WEG! Kruip weg vir julle 

lewens! 
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9.1  Gerald se pa is woedend (prentjie 
 1)en hy  skree iets vir sy seun. Skryf 
 sy woorde neer soos hy dit sê.  
 
 Gerald se pa: “ . . .” (12 woorde 
 maksimum) 
 
9.2 In prentjie 2 probeer Gerald se vrou 
 hulle huilende seuntjie troos. Skryf 
 neer wat sy vir hom sê.  
 
 Gerald se vrou: “ . . .” (12 woorde 
 maksimum)  
 
9.3 In prentjie 3 is die hamsters besig 
 om hulle wraak op Gerald te neem. 
 Skryf neer wat die een vir hom 
 skree.  
 
 Nora die hamster: “. . .” (12 woorde 
 maksimum) 

[3] 

Vraag 9 Taalkommunikasie 
 
In die onderstaande strokiesprentjie raas Gerald se ouers met hom omdat hy sy hamstertjie nie gevoer het 
nie en gevolglik het dit gevrek. Sewentig jaar later sterf Gerald aan ‘n hartaanval. Hoe kon hy geweet het dat 
hamsters NOOIT vergewe of vergeet nie en dat hulle nou die geleentheid het om vir Gerald te straf vir wat 
hy gedoen het?   
 
 
 
 
 

 
 

[30] 
 
 
 
 

GENIET JULLE VAKANSIE! 
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HAMSTER HEL! 

2 

1 


