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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. 
 

 
‘Koop hond of ek eet hom’ 

 
‘n Pretoriase vrou het R100 aan ’n man gegee in ruil vir 
’n babahondjie nadat hy beweer het hy gaan die diertjie 
opeet omdat hy honger is. Sedertdien het die hondjie, 
vermoedelik ’n Staffie-kruising, ’n naam en ’n nuwe huis 
gekry. Brutus se stert swaai veral as daar ’n bak kos 
naby is. 
 
Rina Uys werk in ’n skoonheidsalon in De Villebois 
Mareuil-rylaan in Moreletapark in die ooste van Pretoria. 
Verlede Saterdag was sy op pad uit die salon toe ’n 
vreemde man na haar kant toe loop. 
 
Sy het haar “in ’n koma in geskrik”, terug in die salon ingehardloop en die veiligheidshek 
toegeslaan. Die man het na die veiligheidshek gegaan en gesê sy moet oopmaak, wat sy geweier 
het om te doen. “Die man het sy baadjie oopgezip. Ek het gedink hy gaan my skiet,” het Uys gesê. 
“Toe hy sy baadjie oopmaak, ag my moeder, toe haal hy die klein hondjie uit en die klein hondjie 
het gehuil. “Die man het gesê hy het die hondjie gesteel omdat hy honger is en hom wou eet. Hy 
het gesê hy is doodhonger en as ek nie vir hom R200 gee nie, gaan hy die hond eet. 
“Ek het vir hom R100 gegee. Hy het die hondjie deur die tralies gedruk en vir my gegee.” 
 
Al was die hondjie gedehidreer en het hy na alkohol gestink, het sy pels geblink. 
Die eerste paar dae het Uys die hondjie saam werk toe geneem terwyl sy na sy eienaars gesoek 
het. Omdat sy nie self na hom kan omsien nie, het sy deur kennisse by Elizabeth van der Linde 
uitgekom wat gesê het sy sal die hondjie vat. 
 
Van der Linde het hom veearts toe geneem waar hy ontwurm is. Daar is sy meegedeel dat die 
hondjie minstens ses weke oud is.Volgens Van der Linde was Brutus verskrik, maar gesond toe hy 
by hulle aankom. Sy regteragterbeen is seer as ’n mens op ’n spesifieke manier daaraan vat en 
word maklik ontwrig. “Brutus het dadelik in ons harte ingekruip,” het Van der Linde gesê. “Ek wens 
hy kon praat, want ek dink hy het ’n groot storie om te vertel.” 

Geskryf deur Hilda Fourie vir Beeld van Dinsdag 14 Mei 2013  
 
1.1.  Hoeveel geld het die Pretoriaanse vrou die man in ruil vir die hondjie gegee?  (1) 

 
1.2.  Haal EEN WOORD aan wat sê dat die hond nog klein was.     (1) 

 
1.3.  Wat het die man gesê gaan hy met die hondjie doen as hy nie geld kry nie?  (1) 

 
1.4.  Wat se twee nuwe goed het die hondjie gekry?       (2) 
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1.5.  Voltooi die volgende stelling met die KORREKTE antwoord. Skryf slegs die  
vraagnommer (1.5) en die letter (a — d) in jou ANTWOORDEBOEK neer.   (1) 

 
Die hondjie swaai sy stert as daar ‘n kosbak naby is omdat hy ………… is. 

 
a. ongelukkig 
b. kwaad 
c. ontsteld 
d. gelukkig             

 
1.6.  Sê of die volgende stelling WAAR of ONWAAR is. Gee ‘n rede vir jou antwoorde.  (2) 

 
Die skoonheidsalon waar Rina Uys werk is in Pretoria-Oos. 
 

1.7.  Op wattter dag van die week het die insident gebeur?      (1) 
 

1.8.  Sê of die volgende stelling WAAR of ONWAAR is. Gee ‘n rede vir jou antwoord.  (2) 
 

Rina was besig om die skoonheidsalon oop te sluit toe ‘n vreemde man haar genader het. 
 

1.9.  Voltooi die volgende stelling met die KORREKTE antwoord. Skryf slegs die  
vraagnommer (1.9) en die letter (A — D) in jou ANTWOORDEBOEK neer.   (1) 

 
Sy het haar “in ’n koma in geskrik” beteken sy was …. 

 
a. bang. 
b. kwaad. 
c. opgewonde. 
d. teleurgesteld.            
 

1.10.  Hoe het Rina haarself beveilig teen die vreemde man toe sy terug in die salon 
ingehardloop het?           (1) 

 
1.11.  Voltooi die volgende stelling met die KORREKTE antwoord. Skryf slegs die  

vraagnommer (1.11) en die letter (a — d) in jou ANTWOORDEBOEK neer.   (1) 
 
Toe die man sy baadjie oopgezip het, het Rina gedink hy gaan ‘n ………… uithaal. 

 
a. tou 
b. ketting 
c. vuurwapen 
d. mes              
 

1.12.  Haal die FRASE / SINSDEEL aan wat aandui dat Rina se gemoedstoestand heeltemal  
vernader het, toe sy gesien het wat die man eintlik in sy baadjie gehad het.  (1) 
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1.13.  Waar het die man vir Rina gesê het hy die hondjie gekry?     (1) 
 

1.14.  Sê of die volgende stelling WAAR of ONWAAR is. Gee ‘n rede vir jou antwoord.  (2) 
 

Die hondjie was baie dors. 
 

1.15.  Sê of die volgende stelling WAAR of ONWAAR is. Gee ‘n rede vir jou antwoord.  (2) 
 

Rina het die eerste paar dae die hondjie by die huis gelos. 
 

1.16.  Wie het uiteindelik die hondjie aangeneem?       (1) 
 

1.17.  Waarnatoe het Van Der Linde die hond geneem sodat hy ontwurm kon word?  (1) 
 

1.18.  Hoekom wens Elizabeth dat Brutus kon praat?       (1) 
 

1.19.  Skryf in EEN SIN van ‘n insident waar jy jouself  “in ’n koma in geskrik” het.  (1) 
 

[24] 
SPOTPRENTE 
 
 Lees die onderstaande spotprent en beantwoord die vrae. 
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1.20.  Kies die korrekte antwoord en skryf die vraagnommer (1.20.1 en 1.20.2 ) en jou keuse  
voluit in jou ANTWOORDBOEK. 

 
Die spotprent is 1.20.1 (humoristies / hartseer). Die diewe dink  hulle kan inbreek omdat  
hulle gehoor die hond by díe huis het 1.20.2. (valstande / nie tande nie) maar eintlik het  
hulle nie daaraan gedink dat die eienaars twee honde kan hê nie.    (2) 

 
1.21.  Noem EEN element wat die skrywer van die spotprent gebruik om dit snaaks te maak. (1) 

   [3] 
 

 
 
1.22.  Kies die korrekte antwoord en skryf die vraagnommer (1.22.1 en 1.22.2) en jou keuse voluit 

in jou ANTWOORDBOEK. 
 

Die spotprent speel af in die 1.22.1 (wildtuin / dieretuin) en is snaaks omdat dit ‘n  
sarkastiese verwysing is na 1.22.2. (mense wat hulle soos diere gedra / diere wat soos  
mense optree).           (2) 

 
1.23.  Hoe maak die spotprentskrywer seker die boodskap word oorgedra dat alkohol nie  

 goed is nie en daarom nie in die plek toegelaat word nie?  (1) 
   [3] 
 

AFDELING A TOTAAL :  30 
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AFDELING B – OPSOMMING 
VRAAG 2 

 
INSTRUKSIES 

 In die stuk is wenke vir troeteldiereienaars.  
 Identifiseer SEWE feite oor hoe voornemende troeteldiereienaars na hulle diere kan of 

moet kyk. 
 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. 
 

 
 

Sewe wenke vir troeteldiereienaars 
 
Net soos om ’n ouer te wees, is daar vaardighede wat jy nodig het om ’n suksesvolle 
troeteldiereienaar te wees. Daar is baie meer betrokke as om net na die troeteldierwinkel te gaan 
en ’n hondjie of katjie te gaan haal. 
 

 As jy eers ’n troeteldier het, moet jy in staat wees om vir baie dinge te kan betaal soos 
troeteldierkos en veeartsrekeninge. Tensy jy kan bekostig om ordentlik vir ’n troeteldier te 
sorg, is dit beter om sonder een klaar te kom.  Maak dus seker jy kan ’n troeteldier bekostig.  

 Wees konsekwent met jou reëls. Dit is veral belangrik vir honde. As jy geen honde op jou 
meubels wil hê nie, moet jy dit nooit toelaat nie. As jy dit nou en dan laat gebeur, maak dit 
die dier onseker.   

 Honde het oefening nodig en word onbeheerbaar wanneer hulle die heeltyd net in die huis of 
in die tuin moet bly. Neem dus jou hond vir ‘n lopie. Dit geld veral vir honde wat baie 
oefening nodig het.    

 Voer jou diere op dieselfde tyd elke dag. Troeteldiere is ook gewoontediere en het die 
sekuriteit van gereelde etenstye nodig.    

 Moet nooit jou diere slaan nie. Diere voel seergemaak en verward hierdeur en dit los nie 
enige dissiplinêre probleme op nie. Gewoonlik is jou stemtoon genoeg om jou misnoeë te 
kenne te gee.   

 Honde het baie geselskap nodig. Hulle is tropdiere en raak depressief as hulle die heeldag 
alleen moet wees. As jy voltyds werk, oorweeg dit om meer as een hond aan te hou, sodat 
hulle mekaar kan geselskap kan hou.   

 Reël vir goeie sorg wanneer jy weggaan. Tensy jy ’n huisoppasser of ’n troeteldier-oppasser 
het wat jy kan vertrou, of ’n goeie dierehotel wat aanbeveel is, moet jy liewer nie weggaan 
nie. Jou troeteldiere is jou verantwoordelikheid - veral wanneer jy met vakansie gaan.   

 
 
               

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 leesstuk  gebaseer. 

 
Troeteldiere - Oefenmaats wat jou nooit in steek laat nie. 

 
Kolle en sy eienaar was dikwels saam by oefenkampe. Pote en haar eienaar gaan ook saam na 
ofenkampe maar Pote, ’n driebeen-brak, kan nie ’n berg uitklim nie. Trixie is ‘n baie slim hond en 
maar is ook bang vir bergklim.  
 
Ja, jou hond is nié ’n vergesogte oefenmaat nie. “Anders as met mense die geval is, raak honde se 
motivering om aktief te wees nooit minder nie,” sê dr. Marty. “Honde val nie die een ná die ander uit 
soos jou menslike oefenmaats nie.”  
 
In Amerika, waar 56% van honde en katte en 66% van mense volgens Becker oorgewig is, sluit die 
oefenklasse vir eienaars én diere onder meer die K9 Fit Club, Bow Wow Bootcamp, Tai Chi Wa Wa 
en pilates-klasse in. 
 
Tricia Montgomery, stigter van die K9 Fit Club, se program is ontwikkel in samewerking met 
persoonlike afrigters en sielkundiges. Fiksheidsinstrukteurs en dierafrigters lei die klasse van 55 
minute vir tussen agt en tien mense en hul troeteldiere per klas. Voordat jy by die klasse kan 
inskakel, is daar fiksheids- en gedragsassesserings.  
 
“Sommige van die mense met wie ek werk, is vetsugtig,” sê Montgomery. “Hulle voel geïntimideer 
in gimnasiums. Die honde sal jou nooit veroordeel nie. En hulle sal nooit hul oefensessie met jou 
afstel nie.” Tamilee Webb van Kalifornië span haar klein sjitsoe Izzie in byna al haar oefensessies 
in. “Wanneer ek gaan stap, is sy in ’n hondrugsak om vir so ’n bietjie ekstra gewig te sorg. Ek kan 
ook opstote so doen.” 
 
Webb was o. m. verantwoordelik vir die DVD-reeks Abs of Steel en het al ’n honde-oefenkamp 
aangebied waar sy die mense op staptogte neem met hul kleiner honde as “gewigte”.  Sy laat 
groter honde en hul eienaars oefen deur by trappe op en af te hardloop. Volgens Webb kry 
troeteldiere, veral honde, mense aan die oefen.  
 
“Sekere honde moet minstens 30 minute per dag oefening kry en minstens twee uur per dag aktief 
wees.” 
 
‘n Eenvoudiger benadering is deur Becker, wat vier honde het, verkies. “Die program is wonderlik 
omdat jy saam met jou troeteldier oefen. Jy het nie ’n gimnasium of duur toerusting nodig nie. Al 
wat jy benodig, is ’n goeie paar skoene en ’n leiband.” 
 

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

Kolle en sy eienaar was dikwels saam by oefenkampe. 
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3.2. Begin die volgende sin met die voegwoord in hakies.      (2) 
Pote gaan na oefenkampe maar hy kan nie ’n berg uitklim nie. (Toe) 
Begin so: Toe Pote na oefenkampe…  
 

3.3. Skryf die vergrotende trap van die vetgedrukte / onderstreepte woord.   (1) 
Trixie is ‘n baie slim hond. 
 

3.4. Gee die intensiewe vorm van die vetgedrukte / onderstreepte woord.   (1) 
Trixie is bang vir bergklim. 
 

3.5. Skryf die meervoud van die vetgedrukte woord.       (1) 
Jou brak is nié ’n vergesogte oefenmaat nie. 
 

3.6. Skryf die volgende sin oor in die indirekte rede.       (2) 
Dr. Marty vra: “Hoekom raak mense se motivering om aktief te wees minder?”  
 

3.7. Skryf die volgende sin oor in die lydende vorm.       (2) 
Die honde help die mense. 
 

3.8. Herskryf die volgende sin met die voegwoord in hakies.     (2) 
Daar is oefenklasse vir eienaars én diere want die diere is ook oorgewig. (omdat) 
Begin die sin so: Daar is oefenklasse…  

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

Die program is suksesvol. 
 

3.10. Skryf die volgende sin oor in die indirekte rede.       (2)  
Montgomery sê: “Sommige van die mense met wie ek werk is vetsugtig.” 
 

3.11. Skryf die volgende sin oor in die indirekte rede.       (2)  
Montgomery wonder altyd: “Sal hulle die oefenprogram volhou?” 
 

3.12. Kies die korrekte voorsetsel.         (1) 
Klein Izzie oefen saam (verby / deur / met) haar eienaar. 
 

3.13. Gee die verkleiningsvorm van die vetgedrukte / onderstreepte woord.   (1) 
Sy dra Izzie in ’n hondrugsak. 
 

3.14. Skryf die vetgedrukte / onderstreepte woord as ‘n afkorting.     (1) 
Mevrou Web sê sy dra Izzie vir die ekstra gewig.  
 

3.15. Skryf die vetgedrukte / onderstreepte afkorting uit as ‘n woord.    (1) 
Webb was o. m. verantwoordelik vir die DVD-reeks Abs of Steel. 
 

3.16. Gee die korrekte vorm van die vetgedrukte / onderstreepte woord.    (1) 
Webb het al baie suksesvol honde-oefenkamp aangebied. 
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3.17. Kies die woord wat die volgende idioom korrek voltooi.     (1) 
Elke hond kry sy _______.    
 
a. uur. 
b. dag. 
c. week. 
d. maand. 
 

3.18. Gee die antoniem van die vetgedrukte / onderstreepte woord.    (1) 
Sy neem die mense op staptogte met hul klein hondjies as “gewigte”. 
 

3.19. Kies die korrekte spelling van die woord wat die teenoorgestelde geslag is van die  
onderstreepte, vetgedrukte woord.         (1) 
Sy laat groter honde en hul (eienarese / eienaaste / eienaresse) en eienaars oefen. 
      

3.20. Skryf die volgende sin in die toekomende tyd.       (2) 
Volgens Webb kry troeteldiere mense aan die oefen. 
 

3.21. Skryf die volgende sin met die korrekte woordorde.      (1) 
nooit / einige oefening / nie / doen / sommige mense. 
 

3.22. Herskryf die volgende sin maar begin met die woord in hakies.    (2) 
Mense is bewus van oor hoe om gesond te lewe. (In die verlede) 
 

3.23. Voorsien die volgende sin met die korrekte punktuasie / leestekens.    (1) 
Sy vra wat het mense so lui laat word         
 

3.24. Heskryf die volgende sin, maar begin soos aangedui.      (1) 
Honde moet elke dag oefening kry en aktief wees. 
Honde moet elke dag oefening kry om… 
 

3.25. Skryf die volgende sin in die negatief.        (1) 
Mense oefen. 
 

3.26. Skryf die volgende sin in die negatief.        (2) 
Honde moet altyd oefening kry. 
 

3.27. Skryf die volgende sin oor in die aktiewe / bedrywende vorm.     (2) 
‘n Eenvoudiger benadering is deur Becker verkies. 
 

3.28. Skryf die korrekte vorm van die vetgedrukte / onderstreepte woord.    (1) 
Die wonderlik ding  is, jy oefen saam met jou troeteldier. 
 

3.29. Gebruik die verskil in die betekenis van die woorde duur en dier in goeie sinne. (2) 
 

  AFDELING C TOTAAL :  40 
          GROOTTOTAAL  :   80 


