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Graad 11 WEEK 3: 15 tot 19 Junie 2020 

 

OPDRAG 16 C 2: MEMORANDUM 

GEDIG 4: DIE DANS VAN DIE REËN. 

 

INSTRUKSIES: 

1. MERK DIE KONTEKSTUELE VRAE VAN HIERDIE GEDIG. 

2. DOEN DIE KORREKSIES IN JOU SKRIF. 

3. LEER DIE GEDIG VIR DIE EKSAMEN. 

 

1. ‘n Mens verwag dat die neerval/ koms van die reën as ‘n 

 vreugdevolle gebeuretenis beskryf sal word. / Dat die mense baie 

 bly / vol vreugde is oor die koms van die reën.    (1) 

 

2. Dit is baie droog in ‘n woestyn./ Daar is nie water nie./ Dit reën nie 

 baie in die  woestyn nie.       (1) 

 

3. “sy lag saggies”/ 

 “saggies roep sy”         (1) 

4. Beskrywings soos/ Woorde soos sy “loer …skelm”, “haar oge is 

 skaam” en  “sy lag saggies” sê vir die leser dat sy skaam is, wat 

 nie kenmerkende van ‘n ekstrovert is nie.     (1) 

 

5. ‘n Bruiflof is ‘n geleentheid waar mense fees vier.  

 Die natuurbewoners (grootwild en die kleinvolk) is bly oor die koms 

 van die reën, want dit reën nie dikwels/ baie/ gereeld in die 

 woestyn nie.         (2) 

 

6. net hier en daar          (1) 

 

7. (a) sy lag saggies/ 

  saggies roep sy         (1) 

 (b) Dit is ‘n natuurgedig en in die natuur speel klanke ‘n groot 

 rol./ 

 Die alliterasie bind die gedig tot ‘n eenheid en dit is boots ook die 

 gesuis van die reën na wat saggies oor die berg kom.  (1) 

 

8. Die grootwild sien die reëndruppels wat in die sand val. 

 Die kleinvolk hoor hoe die reëndrupples val.    (2) 
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 9. B progressie         (1) 

10.  Hulle kruip nader/ sing saggies      (1)

        

11. Dit beklemtoon die blydskap van die kleinvolk oor die koms van die 

 reën.           (1) 

 

12.  

KOLOM A KOLOM B 

12.1. O die dans van ons Suster!  
 
12.2. haar armbande blink en haar krale 
skitter  
 
12.3. vuurpluim van die berggier  
 
12.4. Sy vertel die winde van die dans  
        en sy nooi hulle uit, want …  

D. retoriese uitroep  
 
E. vertraag die tempo van die gedig. 
 
 
A. metafoor 
 
B. enjambement 
 
 

            (4) 

13.  Vreugde/ blydskap/ dankbaarheid/ plesier.    (1) 

14. Jou eie opinie. 

 Byvoorbeeld: 

 Dit is pragtig en herinner ons aan die verhouding tussen mens en 

 natuur en die belangrikheid van reën wat uitkoms bring na die 

 droogte. 

 Die is ‘nbaie naïewe voorstelling van die koms van die reën.  (1) 

 

TOTAAL: 20 
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