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GRAAD 12: WEEK 2: 8 TOT 12 JUNIE 2020 

OPDRAG 17 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 2018) 

 

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

• Voer die instruksies by elke vraag uit. 
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3.1 Noem TWEE maniere waarop die woorde in die kop van die  advertensie 

 beklemtoon word.        (2) 

3.2 Verduidelik die WOORDSPELING in die volgende sin: 

 Hou hierdie feestyd spaar-saam-ig-heid in gedagte ... spaar saam!  (2) 

3.3 Vul die ontbrekende VOORNAAMWOORD in. 

 Jy moet nou vir (...) ATKV motor- en huisversekering kry!   (1) 

3.4 Gee die VERGROTENDE TRAP van die woord tussen hakies. 

 "Ag nee! Ons het dan nou (min) geld as gewoonlik."    (1) 

3.5 Wat doen die man en die vrou in die advertensie om te wys dat hulle min geld 

 het?           (1) 

3.6 Gee die INTENSIEWE VORM van die woord tussen hakies. 

 As julle nie eendag (arm) wil wees nie, moet julle leer om slim te spaar. (1) 

3.7 Kies die KORREKTE antwoord. Skryf net die vraagnommer (3.7)  en die 

 antwoord (A–D) neer, byvoorbeeld 3.7 E. 

 DOEN DIT NOU ... 

 en kyk hoe jy in Desember ekstra geld in jou agtersak kan kry. 

 Hierdie woorde is 'n voorbeeld van ... 

 A. sarkasme. 

 B oordrywing. 

 C manipulering. 

 D veralgemening.        (1) 

3.8 Met watter EEN woord in die advertensie skakel die prentjie  hieronder? 

          (1) 

[10] 
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TEKS 2 

(DBE November 2018) 

 
3.1 Kies die KORREKTE antwoord om die sin mee te voltooi. Skryf net  die letter 

 (A–D) langs die vraagnommer (3.1) neer. 

 Hoe maak die adverteerder die opskrif persoonlik? 

 Die adverteerder ... 

 A. druk die opskrif boaan die advertensie. 

 B. gebruik verskillende lettergroottes. 

 C. werk met verskillende lettertipes. 

 D. begin met 'n algemene vraagsin.      (1) 

3.2 Kies die KORREKTE VOORNAAMWOORD uit dié tussen hakies. 

 Jy is dalk iemand (wat/wie) 'n vakansie nodig het.    (1) 
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3.3 Gee die INTENSIEWE VORM van die woord tussen hakies. 

 'n (goedkoop) vakansie        (1) 

3.4 Gee die KORREKTE VORM van die woord tussen hakies. 

 Ons sal selfs jou troeteldiere (welkom).      (1) 

3.5 Hoe word die volgende sinne in die advertensie met prente  voorgestel? 

 3.5.1 Hoor jy vakansie?        (1) 

 3.5.2 Hier by ons het jy rede om van oor tot oor te glimlag.   (1) 

3.6 Watter VOORSETSEL word deur @ voorgestel?    (1) 

3.7 Kies die KORREKTE ANTWOORD uit dié tussen hakies. 

 Die S-alliterasie in die naam van die vakansieoord skep 'n gevoel  van 

 (ongemak/rustigheid).        (1) 

3.8 Wat doen die adverteerder om die leser te manipuleer om See-en-

 Sandvakansieoord te kies? Noem EEN tegniek.    (1) 

3.9 Gee die KORREKTE VORM van die woord tussen hakies. 

 Dit is 'n (rolstoelvriendelik) vakansieoord.     (1) 

[10] 


