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OPDRAG 11 B: FUNKSIONELE TAALGEBRUIK 
 
1. Merk Taak 26. 

2. Doen die korreksies in jou skrif. 

3. Maak seker dat jy weet waar jou foute is en wat jy nie verstaan nie. 

4. Vra vrae d.m.v. my Google Classroom as daar iets is wat jy nie 

 verstaan nie.  

 
 
Taak 26 - Zitts: Jeremy het Ma se verjaarsdag vergeet 
A: 

26.1.  bloedrooi 

26.2.  van 

26.3.  vier 

26.4.  vier en veertigste / vier-en-veertigste 

26.5.  onthou 

26.6.  kalmeer 

26.7.  gevoelens 

26.8.  respekteer 

26.9.  regstel 

26.10. bereid 

26.11 . C: hom in onsekerheid hou 

26.12. spyt 

26.13. meer 

26.14. hom 

26.15. drukkie 

26.16. as gevolg van 

26.17. daaraan 

26.18. ouderdom 

26.19. onderonsie 

26.20. halwe 
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B: 

26.21. Toe die deur deur Jeremy oopgemaak word ….   (1) 

26.22. Sy ma het nog nooit (1) so op hom geskree nie; (1)   (2) 

26.23. daarom probeer hy regmaak wat hy verbrou het.   (1) 

26.24. Ma het nog die hele tyd gehoop Jeremy sou uit sy eie in die 

  kombuis inkom om haar geluk te wens.     (1) 
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26.25. Sy voel hy behoort haar met respek te (1) behandel.  (1) 

26.26. Jeremy het nog altyd min takt gehad.     (1) 

26.27. Hy sien nou hy moet sy strategie verander    (1) 

26.28. en sê vir haar dat sy (½) nou deel van sy (½) Top-100  

  telefoonnommers is. (1)       (2) 

26.29. Sy vra: “Is dit (1) hoe min ek (½) vir jou (½) werd is?”  (2) 

26.30. Hy vra of daar enige manier is (1) hoe hy (½) kan wys  

  hy (½) jammer is/ is jammer.      (2) 

26.31. Sy sê toe hy moet dit net nooit weer doen nie.   (1) 

26.32. Sy sê ook hy mag vir niemand (1) sê hoe oud sy is nie. (1)(2) 

26.33. …. om haar ouderdom ‘n geheim te (1) hou.    (1) 

26.34. …. terwyl hulle van die verjaarsdagkoek eet, ….   (1) 

26.35. Sy besluit sy sal nie weer haar gevoelens met hom deel nie. 

            (1) 
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