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OPDRAG 10 C: TAAL IN KONTEKS: MEMORANDUM  

 

B.1. Merk Taal in konteks: Byvoeglike naamwoord en tussenwerpsels 

 (interjections), bladsy 51 no 1 en 2  

1. Byvoeglike naamwoorde 

a.      Die moderne tegnologie verbeter elke dag. 

b. My pa wil alweer ‘n nuwe en beter televisie koop. 

c. Daar is baie interessante speletjies op Playstation. 

d. Verslawing aan TV-kyk is ‘n nare ding.    

 

2. Tussenwerpsels 

a. Jippie! Ek gaan ‘n nuwe selfoon kry. 

b. Sjoe! Maar jy het ‘n oulike houer vir jou iPad. 

c.  Ai! Ek is moeg daarvoor dat mense tieners so stereotipeer as 

 hulle sê ons is almal moeilik. 

d. Hoera! Die skool kom vandag vroeg uit. 

 

2.  Merk Taal in konteks: Remediëring, bladsy 52, no 1 tot 5 

1. Moet nie die heeldag lê en TV kyk nie. 

2. Bly weg van geselskamers, want jy weet nie met wie jy praat nie.  

3. Skakel jou selfoon af as jy saam met familie en vriende  kuier. 

4. Stel vir jouself mikpunte vir internetgebruik en hou daarby. 

5. Bly in kontak met die wêreld daar buite.     

 

3.2. Merk: Lees en Kyk: ‘n Strokiesprent op, bladsy 53 no 1 tot 6  

 Hoe goed verstaan jy die strokiesprent? 

1. Lola lyk siek. Haar oë kyk na mekaar toe en sy het kringe  onder 

 haar oë. 

2. Figuurlik 

3. Haar nek is styf. 

 Sy het ‘n rekenaar-elmboog. 

 Haar rug is seer omdat sy te veel voor die rekenaar sit. 

4. Haar elmboog is baie styf en seer omdat sy te veel op die 

 rekenaar tik. 

5. Siestog! 

6. Die litte van haar vingers is styf en seer omdat sy te veel op haar 

 selfoon tik. 



Bladsy 2 van 3 
 

 

 

4. Merk Hersiening, bladsy 54, no1 tot 5. 

1. Idiomatiese uitdrukkings 

a. Om jou mond te verbrand: om dinge te sê wat jy nie moet  sê nie 

 (‘n Mens kan nie regtig jou mond verbrand nie) 

b. Plaas ‘n wag voor jou mond: dink mooi voordat jy iets sê.  

 (‘n Mens kan nie regtig ‘n veiligheidswag (guard) voor jou mond sit 

 nie!)          (4) 

 

2. Uitroep/ tussenwerpsel 

a. Pas op!  Daar’s ‘n gevaarlike hond. 

b. Jippie! My rekenaar werk weer.      (2) 

 

3. Lees-en skryftekens 

a. Die onderwyser sê: “Leerders wie se selfone in die klas aan is, 

 kan in groot moeilikheid beland. Pas op as ek een van julle 

 uitvang!”          (6)  

 

4. Tye 

a. Hy was ‘n regte aap./ Hy was ‘n regte aap gewees. 

b. Ek maak nuwe maats op Facebook. 

c. My ma het my Facebook-profiel gesluit. 

d. Die onderwyser verbied selfone in die klas.    (4) 

 

5. Byvoeglike naamwoorde 

a. Facebook en Twitter is voorbeelde van die sosiale netwerke 

 waaraan ‘n mens maklik verslaaf (to get addicted to) kan raak. 

b. As jy ‘n slegte dag gehad het, stuur jy dikwels ‘n negatiewe 

 boodskap waaroor jy later jammer is. 

c. As jy iets soos ‘n SMS-boodskap stuur, moet jy seker maak 

 dat jy dit aan die regte persoon stuur.      (4)

  

Totaal: 20 

 

6.2. Merk Taal in konteks: Werkwoorde en tye, bladsy 61 no 1 tot 5  

1.  Onderstreep die werkwoorde 
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a. Die mense neem die klere na die winkel. 

b. Hulle pak die klere in bokse. 

c. Hulle dra die bokse na die bakkie. 

 

2. In watter tyd is elke sin? 

a. hang – teenwoordige tyd 

b. het bymekaargemaak – verlede tyd 

c. sal wees – toekomende tyd 

 

3. Verlede tyd 

a. Hulle het in die motor gery. 

   V1   V2 

b. Die klere het aan die draad gehang. 

c. Ons het foto’s geneem van die klere/  

 Ons het foto’s van die  klere geneem. 

d. Almal het oor die nuwe rekord gepraat. 

e. Die leerders was baie trots. 

 

4. Teenwoordige tyd 

a. Die leerders werk hard. 

b. Hulle kry baie klere. 

c. Almal help om die klere op te hang. 

d. Die winkel laai die klere op. (ww: oplaai – dit is ‘n skeibare 

 werkwoord) 

e. Daar is ’n berig in die koerant. 

 

5. Hulpwerkwoord: sal/wil 

a. Die son sal môre later as vandag opkom. (toekomende tyd) 

b. Die kinders wil almal ‘n roomys hê. (vasbeslote – determined/ 

 adamant) 

         


