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OPDRAG 16 A: HERSIENING: VRAESTEL 1: AFDELING C: TAAL: VRAAG 3: 

ADVERTENSIE 

INSTRUKSIES: 

 Hersien die bespreking oor die advertensie. (Dit is OPDRAG 14A: TAAL IN 

KONTEKS: DIE ADVERTENSIE) 

 NB: Maak seker dat jy verstaan wat jy lees.  

 Pas nou hierdie inligting toe by die beantwoording van die volgende vrae. 

 Soos jy kan sien, kom hierdie hersiening uit vraestelle van vorige jare. Moet 

asseblief nie na die memorandum kyk as jy dit het nie. Jy moet self probeer!  

(The revision comes from papers from previous years. Please do not look at 

the answers if you have it. You must try it yourself!) 

TEKS 1  

(Vraestel 1: Febr/Mrt 2017) 

 

• Die taalvrae wat volg, is op die advertensie hieronder gebaseer. 

• Voer die instruksies by elke vraag uit. 
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3.1 Kies die KORREKTE antwoord uit dié tussen hakies. Skryf net die 

 vraagnommer (3.1) en die antwoord neer. 

 In krieket, as jy die bal ver slaan, is ses lopies die hoogste telling wat jy kan 

 kry. 

 “Slaan ŉ ses” se KONNOTATIEWE betekenis is dat (dit ŉ baie goeie aanbod 

 in die advertensie is/enigiemand krieket kan leer speel).   (1) 

3.2 Op watter TWEE maniere trek die advertensie die leser se aandag?  (2) 

3.3 Watter woorde in die advertensie is ŉ voorbeeld van stereotipering? Motiveer 

 jou antwoord.         (2) 

3.4 Noem EEN manier hoe die leser gemanipuleer word om op die koerante in te 

 teken.           (1) 

3.5 Skryf die volgende oor en vul die KORREKTE leesteken in. Voltooi die 

 antwoord net tot by die leesteken wat jy invul. 

 Jy kry ook die volgende voordele 

 ŉ Geskenkpak met promosie-items van die Proteas ter waarde van R500. 

 Eksklusiewe uitnodigings na geleenthede waar jy die Proteas en Protea-

bestuur kan ontmoet.        (1) 

3.6 Gee die KORREKTE vorm van die byvoeglike naamwoord tussen hakies. 

 Jy kry (spesiaal) behandeling.       (1) 

3.7 Verbeter die SPELFOUT in die volgende sin: 

 20%-afslag op wedstrydkaarkies       (1) 

3.8 Kies die KORREKTE antwoord. Skryf net die vraagnommer (3.8) en die 

 antwoord (A–D) neer, byvoorbeeld 3.8 E. 

 Die funksie van die krieketbal as deel van die Love Cricket-naam is om ... 

 A. lesers te manipuleer om meer van krieket te hou. 

 B. te wys alle Beeld- en Rapport-lesers hou van krieket. 

 C. te beklemtoon dat dit ŉ krieket-ondersteunersklub is. 

 D. die embleem van ŉ provinsiale krieketspan aan te dui.   (1) 

           

 [10] 
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TEKS 2 

(Vraestel 1: November 2017) 

 

[Verwerk uit 2016 My Race Magazine] 

3.1 Wat is die konnotatiewe betekenis van "Ek het 'n voëltjie hoor fluit ..."? (1) 

3.2 Waarna verwys die "Tsh" in TshWi-Fi?      (1) 

3.3 Kies die korrekte antwoord. Skryf net die vraagnommer (3.3) en die letter (A–

 D) neer, byvoorbeeld 3.3 E. 

 Met die vreemde spelling van "Jammerrr" wil die adverteerder ... 

 A. aandui dat Wi-Fi altyd gratis is. 

 B. met die mense in Tshwane simpatiseer. 

 C. die ander inwoners van Suid-Afrika stereotipeer. 
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 D. beklemtoon dat hierdie diens slegs vir Tshwane is.   (1) 

3.4 Gee die INTENSIEWE VORM van die woord tussen hakies. 

 'n (Warm) netwerk ...        (1) 

3.5 By watter EEN woord in die advertensie sluit die prentjie hieronder aan? (1) 

 

3.6 Kies die KORREKTE woord uit dié tussen hakies. Skryf net die vraagnommer 

 (3.6) en die antwoord neer. 

 "gratis gesels" is 'n voorbeeld van (assonansie/alliterasie).   (1) 

3.7 Gee die korrekte vorm van die BYVOEGLIKE NAAMWOORD tussen hakies. 

 Dit is (vinnig) as gewone Wi-Fi.       (1) 

3.8 Vul die ontbrekende LIDWOORD in. 

 Laai die gratis toep af vir … naaste TshWi-Fi-Internetsone.   (1) 

3.9 Hoe kan 'n mens aan die drie mans se lyftaal sien dat hulle die TshWi-Fi 

 geniet?          (1) 

3.10 Kies die KORREKTE woorde uit dié tussen hakies. Skryf net die 

 vraagnommer (3.10) en die antwoord neer. 

 Die logo van Tshwane simboliseer dat die stad (altyd beter wil doen/ Wi-Fi 

 het).           (1) 

[10] 

 


