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Graad 12: Week 4: 22 tot 26 Junie 2020 

 

OPDRAG 25 A:  HERSIENING: VRAESTEL 1: AFDELING C: TAAL: VRAAG 4: 

STROKIE/ STROKIESPRENT 

 

INSTRUKSIES: 

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!  

(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) 

 

VRAAG 4: STROKIESPRENT  
• Die taalvrae wat volg, is op die strokiesprent hieronder gebaseer.  
• Voer die instruksies by elke vraag uit.  

 RAAMPIE 1                                  RAAMPIE 2                                     RAAMPIE 3 

 

 
 

 

4.1 Hoe kan ŉ mens sien dat die twee hadidas baie hard skree? Gee TWEE 

 aanduidings. (RAAMPIE 1)        (2) 

4.2 Hoe weet jy dat die vuvuzela in RAAMPIE 2 ŉ groter geraas maak as die 

 hadidas in RAAMPIE 1? Gee TWEE aanduidings.    (2) 

4.3 Hoe kan jy aan die hadidas se liggaamshouding (RAAMPIE 2) sien hulle het 

 groot geskrik? Gee EEN aanduiding.      (1) 
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4.4 Gee die ANTONIEM van die woord tussen hakies. Skryf net die vraagnommer 

 (4.4) en die antwoord neer.  

 Dink jy dis ŉ (ou) spesie?        (1) 

4.5 Skryf die sin oor in die INDIREKTE REDE. 

 Die hadida vra sy vriend: “Wat maak so ŉ groot geraas?” 

 Begin so: Die hadida vra sy vriend ...      (1) 

4.6 Kies die KORREKTE antwoord uit dié tussen hakies. Skryf net die 

 vraagnommer (4.6) en die antwoord neer. 

 Wanneer die vrou in RAAMPIE 3 wegstap, lyk sy (ontsteld/tevrede).  (1) 

4.7 Kies die KORREKTE antwoord. Skryf net die vraagnommer (4.7) en die 

 antwoord (A–D) neer, byvoorbeeld 4.7 E. 

 Die ... in RAAMPIE 3 wys dat die vuvuzela in die vrou se hand beweeg as sy 

 wegstap. 

 A. geraas 

 B. hadidas 

 C. strepies 

 D. stertvere         (1) 

4.8 Wat, dink jy, is die doel van hierdie strokiesprent?    (1) 

 [10] 
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TEKS 2  

(Vraestel 1: DBE Nov 2017) 

 

VRAAG 4: STROKIESPRENT  
• Die taalvrae wat volg, is op die strokiesprent hieronder gebaseer.  
• Voer die instruksies by elke vraag uit.  

 

 

4.1 Voltooi die sin met die korrekte SELFSTANDIGE NAAMWOORD. 

 Die ma is besig om met een vinger op haar ... te werk.    (1) 

4.2 Gee EEN voorbeeld van KLANKNABOOTSING in die strokiesprent.  (1) 

4.3 Waaruit kan ons aflei dat die ma en haar dogter moontlik in die kombuis sit?

            (1) 

4.4. Gee 'n BETER AFRIKAANSE woord vir die slengwoord "cool" in RAAMPIE 1.

            (1) 

4.5 Wat is die funksie van die musieknote in RAAMPIE 2?    (1) 

4.6 Hoe kan jy in RAAMPIE 4 sien dat die ma onseker is oor wat sy moet doen?

            (1) 

4.7 Skryf die sin wat die ma in RAAMPIE 5 vir die dogter vra in die DIREKTE 

 REDE. 
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 Die ma vra vir die dogter of sy dit nie vir haar wil doen nie. 

 Begin die sin só: Die ma vra vir die dogter: ...     (1) 

4.8 Die humor van die strokiesprent kom in RAAMPIE 6 na vore. 

4.8.1 Watter waarheid ontdek die leser omtrent die ma in RAAMPIE 6?  (1) 

4.8.2 Hoekom, dink jy, wil die boetie graag die sussie se assistent wees? 

 (RAAMPIE 6)         (1) 

4.9 Kies die KORREKTE antwoord. Skryf net die vraagnommer (4.9) en die letter 

 (A–D) neer, byvoorbeeld 4.9 E. 

 Die glimlag op die meisie se gesig in RAAMPIE 6 wys hoe … sy is. 

 A. tevrede 

 B ontsteld 

 C hartseer 

 D verbaas         (1) 

[10] 


