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INSTRUKSIES EN INLIGTING 
 
1. Hierdie vraestel bestaan uit DRIE afdelings. 
 
 AFDELING A: Leesbegrip     (30 punte) 
 AFDELING B: Opsomming    (10 punte) 
 AFDELING C: Taal     (40 punte) 
 
2. Skryf jou naam, van,  en datum op jou antwoordblad. 
 
3.  Beantwoord AL die vrae. 
 
4. Begin elke afdeling op ‘n nuwe bladsy. 
 
5.  Trek ‘n streep na elke afdeling. 
 
6. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie vraestel gebruik is.  
 
7. Laat ‘n reël oop na elke antwoord. 
 
8. Volg die instruksies by elke afdeling. 
 
9. Trek ‘n kantlyn aan die regterkant van jou antwoordblad. 
 
10. Onthou om jou onderwyser se naam bo-aan die antwoordblad te skryf. 
 
11. Skryf netjies en leesbaar. 
 
12.     Skenk veral aandag aan spelling en sinskonstruksie. 
 
13. Lekker skryf. 
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AFDELING A: LEESBEGRIP 
 
VRAAG 1: 
 
Lees die onderstaande artikel oor strande van Suid-Afrika en beantwoord die vrae. Raadpleeg die 
verduideliking by WOORDEBOEKGEBRUIK. 
 

  
LEKKER STRANDE! 

 
1. Ja, dis al weer dáái tyd van die jaar wanneer die somer jou roep om ‘n 

strand te gaan besoek. Gryp jou sambreel en sonroom, want ons gaan 
strand toe! 

2. Waaraan herinner die woord “strand” jou? 
3. Proe jy miskien die soet van ‘n draairoomys op jou souterige tong? Dalk 

dink jy aan daardie volmaakte golf wat jy voorheen net-net gemis het. 
4. ‘n Strand is ‘n lekker plek as dinge vir ‘n  mens te veel word en jy net lus 

voel vir rondlê. Of om ‘n frisbee te gooi of ‘n goeie boek wat jy laasjaar 
al present gekry het begin te lees, óf om net rustig te kan gaan stap. 

5. Dis ‘n plek waar jou siel rus. As jy jou oë toemaak, laat dit jou dink aan 
afgeleë plekke, selfs al lê jy net op Amanzimtoti se strand. En die beste 
van alles is dat Suid-Afrika letterlik honderde strande het, en dit kos jou 
gewoonlik niks om dit te gebruik nie! 

6. Laat ons nou maar die aap uit die mou laat. Die tien beste strande in 
ons land is: Kasougastrand die mooi strand naby Port Alfred. Boulders strand in Kaapstad wat baie 
prettig is vir kinders. Magaruque-eiland gee ‘n mens weer die lekker eilandgevoel. Strandfontein aan 
die weskus het weer pragtige sonsondergange. Ons kry ‘n Bosveldstrand by die Lost City waar ons die 
Valley of the waves  kry en kan jy nou meer, dit ‘n nagemaakte strand. Kwaaiwater by Hermanus is 
weer reg vir skulpe optel.  

7. St. Lucia is een van Suid-Afrika se gewildste bestemmings om te besoek. Die vakansieganger kan hier 
die pragtige natuurskoon bewonder, en lang staproetes gaan stap. Hier sal jy wild soos olifante, 
renosters, krokodille, buffels en seekoeie teëkom. Luiperds word ook gereeld gesien, selfs naby die 
dorp en strand. By Mission Rocks aan die oostelike oewer kan ‘n 
mens ‘n heerlike piekniek gaan hou en die asemrowende uitsig oor 
die see bewonder. Ons kry ook ‘n ongerepte strand by Kaap Vidal. 
Hier is pragtige strande, en ‘n rif waar jy kan duik. Baie klein 
diertjies soos blou ape en die skaars Samongo-ape  word hier 
aangetref.Die ape is mense gewoond, so hou eerder jou kos binne 
jou motor. Enige besoeker sal St. Lucia geniet, want dit bied alles 
wat ‘n toeris wil sien. 

8. Victoria baai op die tuinroete is weer heerlik vir branderplankryers. 
Die Diaz strand word die dramatiese strand genoem en op die 
Nahoon strand by Oos-Londen kan ‘n mens die heeldag deurbring. 

9. Kry dus jou speedo of bikini plant jou sonsambreel, grawe ‘n lekker 
sitplek vir jou boude. 

                                                                                                                             
Verwerk uit: Weg November 2007 
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VRAE:  
 
1.1. Noem TWEE dinge wat nodig is as ‘n mens na die strand toe wil gaan?      (2) 

 
1.2. Rangskik KOLOM B se gegewens sodat dit pas by KOLOM A se gegewens. 

Skryf slegs die vraagnommer (1.2.1-1.2.3) en die letter (A-D) neer. 
 

                 KOLOM A                KOLOM B 
1.2.1. ‘n Strand in die Kaapprovinsie. 
1.2.2. Die “Valley of Waves” 
1.2.3. ‘n Eiland gevoel. 
 

A. Die kans is nul dat daar haaie sal wees. 
B. Boulderstrand 
C. Lost City 
D. Magaruque                

    (3) 
1.3. Watter antwoord is nie  KORREK nie?  Skryf net die vraagnommer en die korrekte  

letter (A-D) neer. 
 
Die woord “strand’ herinner ons aan? 

 
a. ‘n Lekker plek. 
b. Die volmaakte golf 
c. In die bosveld 
d. ‘n Plek waar jou siel rus         (1) 

 
1.4. Wat impliseer die skrywer met die word “volmaakte”?      (1) 

 
1.5. Haal TWEE opeenvolgende woorde uit die leesstuk aan wat met ons smaaksintuig te  

doen het.             (1) 
 
1.6. ‘n Mens betaal toegangsgeld as jy op ‘n strand wil swem. 

 
1.6.1. Sê of hierdie stelling WAAR of ONWAAR is.       (1) 
1.6.2. Motiveer jou antwoord in Vraag 1.6.1.       (1)  

 
1.7. In paragraaf 6 word die frase “ laat ons nou maar die aap uit die mou laat” gebruik. 
 

1.7.1. Word die woorde letterlik of figuurlik bedoel?      (1) 
1.7.2. Motiveer jou antwoord in Vraag 1.7.1.       (1)  

 
1.8. Haal EEN woord uit die leesstuk aan wat vir ons sê dat die plek ver en eensaam is. (1) 
 
1.9. Wat kan jy versamel by Hermanus?        (1) 

 
1.10. Gee TWEE opeenvolgende woorde uit paragraaf 7 wat vir ons sȇ dat mense baie  

daarvan hou om St. Lucia te besoek.        (1) 
 

1.11. Hoe verskil die “Valley of Waves” van Kaap Vidal strand?     (2) 
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1.12. In paragraaf 8 word die Diaz strand die dramatiese strand genoem. 
 

1.12.1. Is dit ‘n feit of ‘n mening?         (1) 
1.12.2. Gee ‘n rede vir jou antwoord.        (1) 

 
1.13. Wat sal jy gewoonlik saamneem strand toe?                                             (1) 
              [20]  

EN 
TEKS B: ADVERTENSIE 
 
Kyk na die onderstaande advertensie en beantwoord die vrae 
 

 
 
VRAE: 
 
1.14. Watter reisagentskap bied die toer aan?       (1) 
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1.15. Waarheen word die toer aangebied?        (1) 

 
1.16. Gee ‘n rede hoekom dit spesifiek daarheen is.       (1) 

 
1.17. Met watter TWEE lugrederye kan jy vlieg?                                                 (2) 

 
1.18. Wat beteken die uitdrukking: “Koop dat dit klap”?      (1) 

 
1.19. Gee ‘n rede hoekom die spesiale aanbieding aangebied word.    (1) 

 
1.20. Watter gedeelte uit die advertensie sȇ vir ons dat dit ‘n goeie aanbieding is?  (1) 

 
1.21. Die hele toer kos R3 500. 

 
1.21.1. Is die bewering WAAR of ONWAAR?       (1) 
1.21.2. Motiveer jou antwoord by 1.21.1        (1) 

[10]  
 

TOTAAL AFDELING  A: 30 
EN 
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AFDELING B: OPSOMMING 
 
VRAAG 2 
 
 Som die inligting Onderwysers is ook gewone mense in jou eie sinne op. 
 Skryf die sinne puntsgewys in volsinne onder mekaar in jou ANTWOORDBOEK neer. 
 Haal  die SEWE BELANGRIKSTE  punte uit die leesstuk en skryf dit neer. 
 Jou opsomming mag nie langer as 70 woorde wees nie. 
 Skryf die KORREKTE getal woorde aan die einde van die opsomming neer. 

 
TEKS C: 
 

Onderwysers is ook gewone mense 
 

Onderwysers kan soms eksentriek wees. Die Afrikaanse onderwyser spreek altyd jou naam 
verkeerd uit. Die Engelse onderwyser verwag van jou om Shakespeare vir ontspanning te lees. 
 
Ons moet onthou dat onderwysers by jou skool maar doodgewone mense is. Meeste 
onderwysers het ook kinders met hulle eie probleme. So jy behoort met hulle oor die weg te kan 
kom. 
 
Onderwysers help graag leerlinge wat hulle kant bring. ‘n Leerder wat geïnteresseerd is in sy 
skoolwerk of iemand  wat  hom met minagting en geen respek behandel nie? 
 
Jou onderwyser is daar om jou te leer en te help. ‘n Wedersydse en respekvolle verhouding 
tussen leerder en onderwyser is van kritiese belang. 
 
Twee jongmense doen aansoek vir werk. Op die een se getuigskrif staan daar net positiewe dinge 
geskryf.  Op die ander een se getuigskrif staan daar weer net negatiewe dinge. Sorg dat jou 
onderwyser net positiewe dinge op jou getuigskrif skryf. 
 
Daar is baie dinge wat jy kan doen om ‘n goeie verhouding met jou onderwysers te kan hê soos: 
Wees betyds vir klasse. Doen gereeld jou huiswerk en let op in die klas. Moenie die klas ontwrig 
nie. Wys dat jy belangstel in die vak. 
 
Gaan gesels met jou onderwyser as jy sukkel met jou skoolwerk. Jy sal verbaas wees dat hulle 
baie gemakliker optree in ‘n een-tot-een situasie as voor ‘n klas. Behandel jou onderwysers met 
die nodige agting.  

                                                                                                                             
Verwerk uit: The Star Augustus 2011 

                   [10]                                                                                                                             
 

                                                                         TOTAAL AFDELING B: 10 
 

EN 
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AFDELING C: TAAL 
 
VRAAG 3:  
 
TEKS D: STROKIESPRENT 
 
Die taalvrae is op die strokiesprent van Stoffel gebaseer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   [Uit: Beeld, Mei 2011] 
 
VRAE: 
 
4.1. Gee die MEERVOUD van die vetgedrukte woord. 

Skilpad is ‘n baie stadig.          (1) 
 
4.2. Gee die ANTONIEM van die onderstreepte woord.  

Om vinniger te beweeg is nie moeilik vir die skilpad nie.     (1) 
 
4.3. Kyk na RAAMPIE 3.  

Wat word deur die skilpad gestereotipeer?                       (1) 
 
4.4. Gee die VERKLEINING van die woord tussen hakies. 

Die (been) van die skilpad is seer.         (1) 
 
4.5. Kies die KORREKTE spelling van die woord tussen hakies. 

Stoffel het (vuur / vier / veer) vriende wat hy mee kan speel.     (1) 
 
4.6. Kies die KORREKTE werkwoord tussen hakies. 

Stoffel (herken / erken) dat hy nie altyd die beste vriend is nie.    (1) 
 
4.7. Skryf die sin oor in die VERLEDE TYD. 

Daar is nie tyd om te reageer nie.         (1) 
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4.8. Gee die INTENSIEWE VORM van die vetgedrukte woord. 
Die eienaar van die skilpad is bang dat die kat sy skilpad sal doodmaak.   (1) 

 
4.9. Vul die die korrekte VOORNAAMWOORD in om die sin korrek te voltooi. 
       Skryf slegs die woord as antwoord neer. 

Stoffel wil ____graag help.          (1) 
 
4.10. Verander die stelsin na ‘n VRAAGSIN. 

Hulle kan weke vat om hier uit te kom.        (1) 
 
4.11. Skryf die sin oor in die LYDENDE / PASSIEWE VORM. 

Stoffel help die skilpad om in die regte rigting te loop.      (2) 
 
4.12. Skryf die sin oor in die TOEKOMENDE TYD. 

Die skilpad neem lank om sy bestemming te bereik.                       (1) 
 
4.13. Gee die OORTREFFENDE TRAP van die woord tussen hakies. 

Skillie soek net die (groen) gras uit om te eet.       (1) 
 
4.14. Skryf die sin oor met die korrekte LEESTEKENS. 

Hoekom loop jy so stadig          (1) 
 
4.15. Skryf die sin oor in die INFINITIEF. 

As jy in die moeilikheid is, bel my. 
Begin só:  As jy in die moeilikheid is, behoort jy.....      (1) 

 
4.16. Kies die woord/woorde wat die volgende IDIOOM korrek voltooi. Skryf net die  

vraagnommer en die letter  (A-D) neer 
      

Hy is...van die baan. 
 

a. baas 
b. katjie 
c. meester 
d. doppie           (1) 

 
4.17. Verbind die twee sinne met die VOEGWOORD tussen hakies. 

Hy probeer om die botsing te vermy. Hy loop in die kat vas. (tog)           (1) 
                                                                                                                          [18] 
 

EN 
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TEKS E: BRIEF 
 
Die taalvrae wat volg, is op die volgende brief gebaseer  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             
[Uit:WEG April 2011] 

 
4.18. Skryf die sin oor in die INDIREKTE REDE. 

Die boemelaar  sê: “Elke boemelaar het sy trots.”      (2) 
 
4.19. Skryf die sin oor in die regte WOORDORDE. 

Die boemelaar elke dag lees vinnig die koerant om meer te weet.    (1) 
 
4.20. Vorm ‘n SAMESTELLING van die woorde tussen hakies. 

Met elke (eet+tyd) wonder die boemelaar waar  sy kos vandaan gaan kom.  (1) 
 
4.21. Gee die SINONIEM van die vetgedrukte woord. 

Gelukkig is die kos by die kerk gratis vir boemelaars.      (1) 
  
4.22. Beantwoord die volgende vraag in die ONTKENNENDE vorm. 

Onderhou die gemeenskap die boemelaars?       (2) 
  
4.23. Gee die TEENOORGESTEDE GESLAG van die vetgedrukte woord. 

Die ou kyk my toe stip in die oë en sê: “Meneer ek was eens ‘n bouer.”         (1) 
 
4.24. Gee die KORREKTE vorm van die woord tussen hakies. 

Dana Snyman vra om (verskoon) omdat hy die man so baie vrae vra.            (1) 
 
4.25. Gee die KORREKTE vorm van die woord tussen hakies. 

Die boemelaar kom van Amerika af en is dus ‘n (Amerika).              (1) 
 
4.26. Kies die KORREKTE HOMOFOON tussen hakies. 

Vroeër was hy ‘n (lyer/leier) in sy gemeenskap.       (1) 
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4.27. Skryf die GETAL tussen hakies IN WOORDE. 
Hy is nou (51) jaar oud.          (1)  

    
4.28. Verbind die twee sinne met die VOEGWOORD tussen hakies. 

Dalk verkies hy om elke dag ‘n bietjie te werk. Die werk raak nooit te veel nie. (sodat)  
Begin die sin só: Dalk verkies hy…        (1) 

 
4.29. Gee die KORREKTE VORM van die onderstreepte woord tussen hakies. 

Dit is moeilik vir die boemelaar om skuiling te kry tydens die (ys) winter.   (1) 
 
4.30. Gee EEN woord vir die woorde tussen hakies. 

Dana hou stil by die (plek waar mens jou motor se wiele pomp, ruite was en  
petrol ingooi)            (1)  

                                                                                                                           [15] 
EN 

 
TEKS F:  TITEL VAN TYDSKRIF ARTIKEL 
 
Kyk na die koerantopskrifte en strokiesprente en beantwoord  die taal vrae. 
 

 
[Verwerk uit: 10-plus Vol 1/4  April 1980 en Art explosion printed image catalog] 
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4.31. Skryf die volgende woord in LETTERGREPE.  kop-lo-se. 
      Skryf die woorde neer en onderstreep die lettergreep wat die klem dra.   (1) 
 
4.32. Skryf die volgende in die DIREKTE REDE. 

Pieter sê dat hy gisteraand ‘n spook gesien het.      (2) 
 
4.33. Kies die KORREKTE voorsetsel tussen hakies. 

Almal sal (met / vir / tot) die spook weghardloop as hulle hom sien.    (1) 
 
4.34. Vorm ‘n DEELWOORD van die woord tussen hakies. 

Die vrou het (huil) uit die spookhuis geloop.       (1) 
 
4.35. Kies die KORREKTE antwoord. Skryf slegs die vraagnommer en die letter (A-D) neer. 
 

Hoe sal die man sy verbasing uitspreek as hy eerste die spook gesien het? 
 

Die man skree. “____ ! Wat se ding is dit? 
 

a. Hoera 
b. Eina 
c. Ag siestog 
d. Liewe hemel           (1) 

 
4.36. Gee die KORREKTE VORM van die woorde tussen hakies. 

Die spoke (van+wat) hulle praat bestaan nie.               (1) 
[7] 

 
 

                                                                                   TOTAAL AFDELING C: 40 
 

                                                            VRAESTEL TOTAAL: 80 
 
 
 


