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GRAAD 12: WEEK 7: 13 TOT 17 JULIE 2020 

OPDRAG 33: HERSIENING: VRAESTEL 1: AFDELING C: TAAL: 

VRAAG 4: STROKIE/ STROKIESPRENT 

 

INSTRUKSIES: 

1. Hersien die bespreking oor die STROKIESPRENT. (Dit is 

 OPDRAG 24: TAAL IN KONTEKS: BESPREKING: DIE 

 STROKIESPRENT) 

• 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! 

2. Die taalvrae wat volg, is op die strokiesprent hieronder gebaseer. 

3. Beantwoord die vrae deur die instruksies by elke vraag uit te voer. 

 

TEKS 1 

VRAAG 4: STROKIESPRENT 

 

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

• Voer die instruksies by elke vraag uit. 

 Oubaas se Honne en Kasper deur Marthinus en Theuns Kirsten 

Raampie 1      Raampie 2   Raampie 3

 

4.1 Kies die antwoord wat die sin KORREK sal voltooi. 

 Die woorde “per ongeluk” word tussen aanhalingstekens geskryf, omdat ... 

 A. die kat die woorde sagter sê. 
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 B. dit die kat se direkte woorde is. 

 C. die kat die woorde anders bedoel. 

 D. die kat iemand anders se woorde aanhaal.    (1) 

4.2 Die woord kies (raampie 1) beteken “aan die binnekant van jou mond”. 

 Gebruik die HOMONIEM van kies in ŉ volsin sodat dit ŉ ander betekenis het.

            (1) 

4.3 Wat word oor die vorige kat geïmpliseer?     (1) 

4.4 Watter aanduiding is daar in raampie 2 dat die kat geskrik het?  (1) 

4.5 Skryf die volgende sin in die INDIREKTE REDE. 

 Die hond sê: “Jy sal net soos die vorige kat verdwyn!” 

 Begin jou antwoord só: Die hond sê vir die mannetjiekat dat ...   (2) 

4.6 Voltooi die ontbrekende woord deur die ANTONIEM van die vetgedrukte 

 woord te gee. 

 In raampie 1 kyk die kat regs na die hond, maar in raampie 3 kyk hy ... na die 

 eend.           (1) 

4.7 Hoe word die kat se woorde in raampie 3 beklemtoon?   (1) 

4.8 Hoe weet jy dat die eendjies in raampie 1 en 2 nie stilstaan nie?  (1) 

4.9 Waarom pas die IDIOOM “om soos kat en hond te lewe” nie by hierdie 

 strokieskarakters nie?        (1) 

[10] 

TEKS 2 

VRAAG 4: STROKIESPRENT 

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

• Daar is taalfoute in hierdie strokiesprent wat jy in die vrae gaan regstel. Ben en 

Babsie sit aan tafel saam met hul seun, Basie. Hulle probeer Basie aanmoedig 

om verder te studeer. 

 

4.1 Skryf Ben se woorde oor in die indirekte rede. (Raampie 1) 

 “Basie, weet jy ons is lede van die ATKV?” 

 Begin só: Ben vra vir Basie of ...       (1) 

4.2 Skryf Babsie se woorde oor in die verlede tyd. (Raampie 1) 

 Ons het baie voordele.        (1) 

4.3 Skryf Babsie se woorde oor in die ontkennende vorm. (Raampie 1) 

 Dit sluit studielenings in.        (1) 
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(1)

 

 

 

 

*[ATKV: Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging] [Verwerk uit: Taalgenoot, Des./Jan. 2009] 

Basie, weet jy 

ons is lede van die 

ATKV? 

Ons het baie voordele. 
Dit sluit studielenings 

in. 

Eish

! 

Dalk wil jy ŉ 
onderwyser, ŉ dokter 

of ŉ oorspesialis word. 

Netso! Jy sal ŉ 
fortuin maak op 
ons Suid-Afrikaners. Ons 
blaas mos heeldag ons 

vuvuzelas. 

Wil jy nie ŉ 
rekenmeester word 
nie? Hulle maak sakke 
vol geld. Jy kan ryk 

word. 

En wat van ŉ prokureur? 

Prokureur Sê liewer 
proku...rower 
Nee ek wil nie studeer nie. Ek 

speel eerder die 

lotto. Dis darem eerlik! 

1 

2 3 

4 5 

6 
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4.4 Kies die KORREKTE woord. Skryf net die vraagnommer en die letter (A – D) 

 neer. 

 In sy gedagtes gee Basie ŉ uitroep wat hy by sy Xhosa-vriend geleer het. 

 Hierdie woord sê dat Basie ... voel. (Raampie 1) 

 A. bly 

 B hartseer 

 C verbaas 

 D opgewonde         (1) 

 

4.5  Gee die teenoorgestelde geslag vir die vetgedrukte woord. 

 Dalk wil jy ŉ onderwyser, ŉ dokter of ŉ oorspesialis word. (Raampie 2) (1) 

 

4.6 Kies die KORREKTE voorsetsel. 

 Jy sal ŉ fortuin maak (aan/uit/oor) ons Suid-Afrikaners. (Raampie 3)  (1) 

 

4.7  Skryf die sin oor in die infinitief. 

 Hulle maak sakke vol geld. (Raampie 4) 

 Begin so: Hulle behoort ...        (1) 

 

4.8  Skryf die intensiewe vorm van die vetgedrukte woord. 

 Ja-nee, jy kan ryk word. (Raampie 4)      (1) 

 

4.9 Skryf die DRIE sinne oor en vul die ontbrekende leestekens in. (Raampie 6) 

 Prokureur Sê liewer proku...rower Nee ek wil nie studeer nie.   (1) 

 

4.10 Verduidelik waarom Basie se woorde in raampie 6 stereotiperend is.  (1) 
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