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INSTRUKSIES EN INLIGTING 
 
INSTRUKSIES: 

 
1. Hierdie vraestel bestaan uit DRIE afdelings. 

 
AFDELING A: KYK- EN LEESBEGRIP (VRAAG 1, 2 EN 3)  (30 PUNTE) 
 
AFDELING B: OPSOMMING (VRAAG 4)    (10 PUNTE) 
 
AFDELING C: TAAL (VRAAG 5)      (40 PUNTE) 
 

2. Beantwoord AL die vrae. 
 

3. Nommer die VRAE korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie vraestel gebruik is. 
 

4. Voer die opdragte by elke vraag noukeurig uit. 
 

5. Nommer in die middel van die bladsy. 
 

6. Begin ELKE VRAAG op ‘n NUWE bladsy. 
 

7. Skryf met ‘n BLOU PEN. 
 

8. Skenk veral baie aandag aan spelling en sinskonstruksie. 
 

9. Trek ‘n streep na elke afdeling. 
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AFDELING A – KYK- en LEESBEGRIP 
VRAAG 1 - INTERNETARTIKEL 
 Lees die onderstaande internetartikel en beantwoord die vrae. 
 

 

Tweede verdagte in verband met huisbrand gearresteer. 
2012-05-11 22:55  

 
Verwante skakels: 

 A. Britse vrou vas ná kinders in huisbrand sterf. 
 B. Brand by Kaapse hospitaal onder beheer. 
 C. Skok ná vyf kinders sterf toe huis brand in Egipte. 

 

Londen – 'n Man (38) is in hegtenis geneem nadat vyf kinders in ‘n huis in Derby, Engeland, doodgebrand 
het, het Sky News berig. 
Dít kom nadat 'n 28-jarige vrou vroeër in hegtenis geneem is. Die vrou is steeds in polisie-aanhouding.  
Die broers en susters wat in die brand gesterf het, is deur die polisie as Jade Philpott (10), John (9), Jack 
(7), Jessie (6), en Jayden (5) geïdentifiseer.  
Hul 13-jarige broer, Duwayne, is steeds in 'n kritieke toestand in 'n hospitaal in Birmingham.  
Volgens die polisie is sy ouers by hom in die hospitaal.  
Die kinders se pa het ‘n “dapper poging” aangewend om die kinders, wat op die eerste verdieping van die 
huis geslaap het, te red, het Steve Cotterill, assistent-hoofkonstabel van Derbyshire se polisie-eenheid, 
gesê. 
'n Nadoodse ondersoek gaan oor die naweek gedoen word om die presiese oorsaak van die kinders se 
dood te bepaal.  
 

 
1.1.  Hoeveel kinders het doodgebrand?         (1) 

1.2.  Wie was vroeër in hegtenis geneem oor die dood van die kinders?     (1) 

1.3.  Wie het die kinders probeer red?         (1) 

1.4.  Hoekom gaan ‘n nadoodse ondersoek gedoen word?      (1) 

1.5.  In watter land is Derby?          (1) 

1.6.  Op watter twee sosiale netwerke kan die artikel gedeel word?     (2) 

1.7.  Sê of die volgende stelling waar of onwaar is. Gee ‘n rede vir jou antwoorde.   (2) 

Die vrou wat in hegtenis geneem was, is nie meer in die tronk nie. 
1.8.  Wat is die naam van die jongste kind wat doodgebrand het?     (1) 

1.9.  Wat is die naam van die enigste kind wat nog leef?       (1) 

1.10.  Watter van die verwante skakels is ‘n artikel oor ‘n plek in Suid-Afrika? Skryf net die naam van  

die artikel neer.           (1) 

1.11.  Hoekom het die kinders nie besef daar is ‘n brand nie?      (1) 

1.12.  Hoe weet ons dat dit nie die kinders se ouers is wat die brand veroorsaak het nie?  (2) 

1.13.  Watter straf dink jy moet die man en vrou kry wat die brand begin het?    (1) 

[16] 
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AFDELING A – KYK- en LEESBEGRIP 
 

VRAAG 2 – ADVERTENSIE-ARTIKEL 
 

 Lees die onderstaande advertensie en beantwoord die vrae. 
 

 
 

Hoe gemaak as jy 'n spesifieke begroting het - maar graag pragtig wil lyk en aantrek vir elke 
geleentheid? 

In ons Winter 2012 Gids vir Mode en Skoonheid wys ons jou hoe om uitrustings te kombineer vir werk, 
uitgaan en naweek - deur bloot net slim te werk te gaan. Met hope wenke oor produkte vir velsorg, 

haarstyle en uitrustings is Huisgenoot hierdie winter jou wen-maat! 
HIER'S 'N KLEIN VOORSMAKIE VAN WAT JY TE WAGTE KAN WEES: 

 

 

1. DIE HEMPROK 
Denim-hemprok met 
belt deur News R390, 

Foschini. 
 

2. DIE ENKELSTEWEL - Bruin 
enkelstewel met veter deur RT 
R169 - 99, Mr Price. Gek oor 

stewels, maar dink daar's net een 
tyd en plek om dit te dra? 

 

1. TATTA, HARE - Winter is geensins ’n rede om in ’n harige beer te ontaard nie. 
Hou jou bene glad met Veet Hair Minimising Body Moisturiser R199,99 vir 250 ml. 
2. LEKKER LAPPIE - Moenie met grimering gaan slaap nie. Haal dit af met 
Johnson’s Daily Essentials Nourishing Facial Cleansing Wipes R39,95. 
3. NOG VOG – Gebruik ’n sjampoe wat jou hare sal bevogtig en beskerm teen die 
droë seisoen. Dove Damage Therapy Daily Care Shampoo R36,99 vir 200 ml. 
4. KRY PUNTE - Gebruik haarolies of -serums op jou haarpunte om hulle sag te 
hou. Kair Extra Strength Silicone Serum R39,99 

 
2.1.  Uit watter tydskrif kom die advertensie?        (1) 

2.2.  Vir watter seisoen is die modes?         (1) 

2.3.  Hoeveel kos die hemprok?          (1) 

2.4.  Kombineer die verduideliking in Kolom A met die geleentheid in Kolom B oor waar en wanneer  

spesifieke uitrustings gedra kan word.        (3) 

Kolom A Kolom B 
2.3.1. Saterdag en Sondag. A Werk. 
2.3.2. Gaan na ‘n restaurant, film of konsert toe. B Naweek. 
2.3.3. Gedurende die week van agtuur in die more tot vyfuur in die middag. C Uitgaan. 

 

2.5.  Wat is die verskil in prys van die enkelstewels en die Veet-produk?    (1) 

2.6.  Hoe kyk jy na jouself in die winter?         (1) 

[8] 
EN 
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VRAAG 3 – STROKIESPRENT 
 Lees die onderstaande strokiesprent en beantwoord die vrae. 
 

 

 

 
3.1.  Pas Kolom A by Kolom B:          (2) 

Kolom A Kolom B 
3.1.1. My plek. A Rekeninge en briewe.   
3.2.2. Pos. B Sy huis – in die geval die gat in die muur. 

 
3.2.  Noem een voordeel van die plek waar die muis gaan “vakansie hou”.    (1) 

 
3.3.  Hoekom was die muis haastig?         (1) 

 
3.4.  Hoekom dink jy is daar so ‘n hewige reaksie van John in die raampies 6 en 7?   (1) 

 
3.5.  Van wattter dier hou jy die meeste?         (1) 

[6] 
 

AFDELING A TOTAAL :  30 

Garfield sal jy asseblief my pos optel en na 
my plek kyk? 

Ek gaan met vakansie 
vir die Kersseisoen. 

Natuurlik! 
Waarnatoe gaan jy? 

Ek het ‘n gaatjie gehuur aan die sonkant van die 
sitkamer, langs die verwarmer. 

Dit klink 
aangenaam. 

Ek beter gou maak want anders gaan 
ek laat wees vir die trein. 

Geniet jou 
vakansie! 

Trein!? 

1 

2 3 4 

5 6 7 
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AFDELING B – OPSOMMING 
VRAAG 4 

 

INSTRUKSIES 
 In die stuk is feite wat vir jou ‘n aanduiding gee of jou skooltas te swaar is of nie.  

Identifiseer díe SEWE feite oor hoe jy kan bepaal of jou tas te swaar is of nie. 
 Jy moet die sewe wenke verkort / opsom in 70 of minder woorde. 
 Skryf jou sinne puntsgewys neer. 
 Skryf die getal woorde aan die einde van die opsomming. 
 Jy sal gepenaliseer word as jy nie die getal woorde aandui of dit puntsgewys doen nie. 
 

 
Is jou skooltas te swaar?  
• Wanneer jy ‘n swaar tas dra is die kanse soveel meer dat jy slegte gewoontes sal aanleer soos 

om ‘n swak postuur aan te neem. 
• Wanneer jy vooroor leun veroorsaak dit dat jy moeiliker asemhaal. 
• Tieners wat tasse veral op slegs een skouer dra is makliker teikens vir skoliose, die 

verkromming van jou ruggraatkolom. 
 
Hoe weet jy of jou skooltas te swaar is? 
• Jou tas moenie swaarder as 10% van jou gewigsmassa wees nie (d.w.s as jy 50kg weeg, mag 

jou tas nie meer as 5kg weeg nie). 
• Jy moet vooroor leun om die gewig van al die boeke en skryfbehoeftes in jou tas te kan dra. 
• Jy het hulp nodig van een van jou klasmaats om jou tas op te kan lig. 
• Jy is kort van asem nadat jy slegs ‘n kort afstand afgelê het met jou tas op jou rug. 
• Jy het verskriklike rugpyn as jy in die middae by die huis kom en jou tas neersit. 
• Jou tas begin te skeur omdat die las van die inhoud daarvan net te veel is. Onthou dit tel nie as 

jy maar net ‘n goedkoop kwaliteit tas gekoop het nie. 
• Jou skouers is verskriklik seer en lam omdat die bande van jou tas daarin sny. 

 
Hier is wat jy kan doen om die vrag te verminder: 
• Sluitkaste is ‘n wonderlike manier om oortollige boeke en toerusting te hou en jou tas ligter te 

maak.  
• As jou skool egter nie sluitkaste besit nie vra jou onderwysers om vir julle voor die tyd te sê 

watter boeke die volgende dag benodig word. Jy moet dit net onthou! 
• Leer sommer vinnig die gewoonte aan om jou tas neer te sit by die busstop of tydens aantree 

soggens. 
• As jy gelukkig is kan jy twee stelle handboeke aankoop. Een stel kan by die huis gehou word 

terwyl jy die ander by die skool hou. Talle ouers in studies het gewys dat dit wel duurder kos, 
maar ‘n goeie oplossing is. 
 

               
AFDELING B TOTAAL :  10 

EN 
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AFDELING C – TAAL 
 
VRAAG 5 – WOORDGEBRUIK, WOORD- EN SINSTRUKTURE 

 
Die taalvrae wat volg, is op die prent gebaseer. 
 

 
 
5.1. Skryf die volgende sin oor in die teenwoordige tyd.       (1) 

Die kinders het sport gespeel.  
 

5.2. Begin die volgende sin met die voegwoord “Toe”.      (2) 
Die kinders kom by die huis en hulle sit voor die TV.  
 

5.3. Skryf die vergrotende trap van die vetgedrukte / onderstreepte woord.   (1) 
Die kinders van vandag is lui as tieners van 20 jaar gelede. 
 

5.4. Gee die intensiewe vorm van die vetgedrukte / onderstreepte woord.   (1) 
Die hoof is bekommerd. 
 

5.5. Skryf die meervoud van die vetgedrukte woord.       (1) 
Hulle neem nie deel aan buitemuurse aktiwiteit nie. 
 

Tieners kyk net TV! 
Hulle neem nie aan 
sport of enige ander 

buitemuurse 
aktiwiteite deel nie. 

Wie is 
daardie 
man? Is 

hy ‘n 
ouer? 

Nee, hy is die 
hoof van ‘n 

Hoërskool en 
hy is baie 

bekommerd. 
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5.6. Skryf die volgende sin oor in die lydende vorm.       (2) 
Hy het elke dag sokker geoefen. 
 

5.7. Herskryf die volgende sin met die voegwoord in hakies.     (2) 
Hy kyk elke dag TV want hulle is verveeld. (omdat) 
 

5.8. Skryf die volgende sin oor in die indirekte rede.       (2) 
Die man vra: “Is hy ‘n ouer?”  

 
5.9. Skryf die volgende sin oor in die verlede tyd.       (1) 

Dit is ‘n fantasie program. 
 

5.10. Skryf die volgende sin oor in die indirekte rede.       (2)  
Die tieners sê: “Ons kyk eerder TV.” 
 

5.11. Skryf die volgende sin oor in die indirekte rede.       (2)  
Kobus vra: “Wie is daardie man?” 
 

5.12. Kies die korrekte voorsetsel.         (1) 
Die man staan (verby / op / langs) die vrou. 
 

5.13. Gee die verkleiningsvorm van die vetgedrukte / onderstreepte woord.   (1) 
Die tiener sit met ‘n glas in sy hand. 
 

5.14. Skryf die vetgedrukte / onderstreepte woord as ‘n afkorting.     (1) 
Meneer Joubert is die hoof van die skool.  
 

5.15. Kies die woord wat die volgende idioom korrek voltooi.     (1) 
Die hoof se _________ is seer omdat hy moedloos is oor die tieners.    
 
a. maag 
b. lewer 
c. hart 
d. longe  
 

5.16. Skryf die vetgedrukte / onderstreepte afkorting uit as ‘n woord.    (1) 
Kinders tussen die ouderdomme van 12 tot 17, m.a.w. tieners het lui geword. 
 

5.17. Gee die korrekte vorm van die vetgedrukte / onderstreepte woord.    (1) 
Die tieners sit gemaklike voor die TV. 
 

5.18. Gee die antoniem van die vetgedrukte / onderstreepte woord.    (1) 
Die hoof is al ‘n ou man. 
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5.19. Kies die korrekte spelling van die woord wat die teenoorgestelde geslag is van die  
onderstreepte, vetgedrukte woord.         (1) 
Die (onderwyserese / onderwyseresse / onderwyseres) en die onderwysers is ook 
bekommerd. 
      

5.20. Skryf die volgende sin in die toekomende tyd.       (2) 
Die tieners kyk vasgenaal na die interessante, boeiende TV-program. 
 

5.21. Skryf die volgende sin met die korrekte woordorde.      (1) 
voor die TV / die hele dag / sit / sommige tieners. 
 

5.22. Herskryf die volgende sin maar begin met die woord in hakies.    (2) 
Die tieners kyk vasgenaal na die interessante TV-program. (Gister) 
 

5.23. Voorsien die volgende sin met die korrekte punktuasie / leestekens.    (1) 
Die hoof skree ek is raadop         
 

5.24. Heskryf die volgende sin, maar begin soos aangedui.      (1) 
Die hoof doen iets omtrent die saak. 
Die hoof besluit om… 
 

5.25. Skryf die volgende sin in die negatief.        (1) 
Die tieners sit. 
 

5.26. Skryf die volgende sin in die negatief.        (2) 
Baie tieners kyk altyd TV. 
 

5.27. Skryf die volgende sin oor in die aktiewe / bedrywende vorm.     (2) 
Deur wie sal die program gekyk word? 
 

5.28. Skryf die korrekte vorm van die vetgedrukte / onderstreepte woord.    (1) 
Die Tieners sit voor die dood TV-skerm.  
 

5.29. Gebruik die verskil in die betekenis van die woorde hof en hoof in goeie sinne.  (2) 
 

           
AFDELING C TOTAAL :  40 

      
 

GROOTTOTAAL  :   80 


